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“Se temos de esperar, que seja para 

colher a semente boa que lançamos hoje 
no solo da vida. Se for para semear, então 

que seja para produzir milhões de 
sorrisos, de solidariedade e amizade”.  

(CORA CORALINA) 
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(Paulo FREIRE, Pedagogia da autonomia, 
2002, p. 145-146) 

 
  

 
__________________ 
* Fotos do autor (produzidas durante a pesquisa de campo). 
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RESUMO 

 
Este trabalho inseriu-se numa pesquisa sobre a construção de alternatividades na 
produção agroalimentar que empreendeu estudos de caso no âmbito da Rede 
Ecovida de Agroecologia, organização de agricultores familiares agroecológicos do 
Sul do Brasil. Seu objeto específico de análise foi a experiência da 
COOPERAFLORESTA, associação integrante desta Rede e que reúne agricultores 
familiares do Vale do Ribeira, região situada na fronteira entre os Estados do Paraná 
e São Paulo. O interesse maior dessa pesquisa foi o de apreender as estratégias de 
reprodução dos agricultores vinculados a essa associação, em especial sua opção 
pela agroecologia e agrofloresta, entendendo como tais estratégias são 
implementadas através de diversas ações de reciprocidade e solidariedade. Nessa 
perspectiva, o problema da pesquisa partiu das seguintes questões: de que forma a 
opção pelo sistema agroflorestal e agroecológico nas atividades produtivas, 
mediante a organização de uma associação de base (no caso a Cooperafloresta, 
integrante da Rede Ecovida), representa, por um lado, uma possibilidade de 
reprodução social dos agricultores associados e, por outro, de se identificarem como 
agentes de um projeto de vida e projeto comunitário que se pretendem alternativos 
(nas dimensões produtivas, sociais, econômicas, políticas, ambientais, culturais)? 
Como as estratégias de reciprocidade e solidariedade são reproduzidas e 
revitalizadas no âmbito desse novo ambiente socioprodutivo e simbólico, 
favorecendo a reprodução social dos agricultores familiares e camponeses 
associados à Cooperafloresta? O referencial teórico deste trabalho foram os estudos 
sobre campesinato e agricultura familiar, estudos sobre a reprodução social e a 
teoria da dádiva e da reciprocidade. O percurso investigativo apresentou momentos 
de pesquisa coletiva e pesquisa individual, com destaque no uso de instrumentos 
como entrevistas semiestruturadas, observação participante, vivência nos mutirões e 
nos espaços dos grupos e das comunidades onde se encontram as famílias 
associadas à Cooperafloresta. Como um dos elementos dos principais resultados 
desta pesquisa está a apreensão das dinâmicas de solidariedade e reciprocidade 
que perpassam as comunidades de agricultores familiares associados à 
Cooperafloresta. Suas ações de ajuda mútua no uso do mutirão nas atividades 
produtivas e em outros setores da vida em comunidade, a importância dada ao 
autoconsumo e aos demais aspectos da reprodução biodemográfica, social e 
econômica da família e de seu estabelecimento permitem entendê-los como 
agricultores familiares camponeses. Nesse processo de reprodução social, 
constroem-se práticas diversas em uma multiplicidade de dimensões – no âmbito da 
família, dos grupos, da comunidade, da associação e da sociedade (em vários 
espaços e tempo). Tais práticas potencializam algumas continuidades, mas 
envolvem transformações no habitus camponês – os elementos de qualidade de 
vida e gosto pela vida são resgatados nesse projeto familiar imbricado em um 
projeto de sociedade que se quer sustentável pela adoção da agroecologia e 
agrofloresta e por sociabilidades solidárias. Este trabalho compreende tais 
experiências construídas pelos agricultores familiares da Cooperafloresta, apesar 
dos seus limites, como um projeto de alternatividade. 

  
Palavras-chave: agricultores familiares da Cooperafloresta; estratégias de 
reprodução social; reciprocidade e solidariedade; agroecologia e agrofloresta; 
projeto de alternatividade. 
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ABSTRACT 

 
This work was part of a research on the construction of the agro-food production 
alternativities that undertook case studies within the Ecovida Agroecology Network, 
an organization of agroecological family farmers from southern Brazil. Its specific 
object of analysis was the experience of COOPERAFLORESTA, a member 
association of this Network that brings together family farmers from the Ribeira 
Valley, a region that is situated on the border between the states of Paraná and São 
Paulo. The main interest of this research was to capture the reproductive strategies 
of farmers linked to this association, particularly their choice for agroecology and 
agroforestry, understanding how such strategies are implemented through various 
actions of reciprocity and solidarity. In this perspective, the problem proposed in the 
research came up from the following questions: how does the choice for agroforestry 
and agroecology in productive activities by organizing an association of base (in this 
case Cooperafloresta, a member of Ecovida) represent, on the one hand, a 
possibility of social reproduction of associated farmers, and, on the other hand, a 
possibility of identifying themselves as agents of a life project and a community 
project seemingly alternative (in productive, social, economical, political, 
environmental, cultural dimensions)? How are the strategies of reciprocity and 
solidarity reproduced and revitalized within this new socio-productive and symbolic 
environment, favoring the social reproduction of family farmers and agricultural 
workers associated to Cooperafloresta? The theoretical frameworks of this study 
were studies on family farm and peasantry, studies on social reproduction, and the 
theory of giving and reciprocity. The investigative path presented moments of 
collective research and individual research, highlighting the use of instruments such 
as semi-structured interviews, participant observation, and experience in the task 
force and in the spaces of the groups and communities where the families associated 
with Cooperafloresta are found. One of the major outcomes of this research is the 
understanding of the dynamics of solidarity and reciprocity that underlie the 
communities of family farmers associated with Cooperafloresta. Its mutual aid actions 
in the use of task forces in productive activities and in other sectors of community life, 
the importance given to subsistence and other aspects of bio-demographic, social 
and economical reproduction of the family and their establishment allow for an 
understanding of them as family farmers and peasants. In the process of social 
reproduction, several practices are built in a multitude of dimensions - within the 
family, the groups, the community, the association and the society (in various spaces 
and time). Such practices potentialize some continuities, but involve changes in the 
family farmers and peasants habitus – the elements of quality of life and zest for life 
are rescued in this family project imbricated in a project of society that is made 
sustainable due to the adoption of agroforestry and agroecology and solidary 
sociabilities. This work includes such experiences built by the family farmers from 
Cooperafloresta, despite its limits, as an alternativity project. 

 
Key words: family farmers at Cooperafloresta; social reproduction strategies; 
reciprocity and solidarity; agroecology and agroforestry; alternativity project. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diferentes formas de interação e compreensão da natureza irão 
produzir diferentes corpos de saber sobre esta natureza. O mesmo se 

passa com o conhecimento do mundo social e com os modos de 
conhecimento que não dividem o mundo em natureza e sociedade. 

Os depósitos destes saberes estão continuamente a ser visitados 
num movimento de procura de adequação às novas condições 

ambientais, aos novos interesses sociais e aos recursos cognitivos 
que se ganham no contato com outras culturas e seus sistemas de 
saber. (...) A elaboração de uma concepção mais vasta e profunda 

dos saberes deverá assentar num sentido mais democrático destes, 
pressupondo a participação de todos na sua elaboração e 

(re)produção. Longe de se constituir como um processo de 
“transferência de experiência e saber”, trata-se da introdução  

de uma nova abordagem à relação poder-saber, uma abordagem que 
deve dar prioridade à participação comunitária em termos de 

produção de conhecimento, em lugar de a conceber como  
“alvo” de projetos produzidos externamente (...).  

(Boaventura de SOUSA SANTOS, 2005, p. 76-77) 
 

 

As dinâmicas construídas pela globalização dos modelos hegemônicos de 

base capitalista configuram os parâmetros em que se movem as sociedades 

contemporâneas. No seu interior, no entanto, ao mesmo tempo em que se 

multiplicam crises de diversas dimensões (sociais, econômicas, políticas, ambientais 

e culturais), desenvolvem-se movimentos e processos alternativos, de resistência, 

que trazem em si possibilidades contra-hegemônicas. Estas manifestações muitas 

vezes não tem ressonância para além do local, mas crescentemente seus atores se 

organizam em redes regionais, nacionais e internacionais, colocando suas ideias e 

práticas em consonância com outros atores com os quais compartilham seu 

descontentamento com o que os excluem, os subalterniza. 

Partindo dessa constatação e entendendo que é fundamental  compreender 

tais experiências  para não desperdiçá-las na história (SOUSA SANTOS, 2007), este 

trabalho pretendeu analisar a experiência dos agricultores ecológicos e 

agrofloresteiros da região do Vale do Ribeira, situada na fronteira entre os Estados 

do Paraná e São Paulo, em torno da COOPERAFLORESTA, uma associação 

integrante da Rede Ecovida de Agroecologia, rede que abrange todo o Sul do país. 

Partiu do interesse de compreender como tal forma de organização resgatou ou 

consolidou ações de solidariedade e reciprocidade, potencializando formas de 

reprodução social dos agricultores associados que têm implicado uma melhoria da 

qualidade de vida e do ambiente. Ao mesmo tempo, partiu-se do pressuposto que tal 
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experiência situa-se nesse processo mais geral de construção de alternatividades 

aos modelos de produção agrícola e produção da vida cotidiana que são 

hegemônicos.  

A Cooperafloresta é uma associação com 112 famílias de agricultores 

agroecológicos, que residem nos municípios de Barra do Turvo/SP, Adrianópolis/PR 

e Bocaiúva do Sul/PR. Esta associação tem como objetivo a inclusão social dos 

associados e a recuperação ambiental do território local, por meio da valorização 

dos recursos dos próprios agricultores, pela adoção da agroecologia com o uso de 

técnicas agroflorestais. 

A Cooperafloresta se propõe, em seus documentos, a construir referenciais 

de cooperação dos seres humanos entre si e com a natureza, tanto nos espaços 

intracomunitários quanto intercomunitários. Vinculou-se à Rede Ecovida dos 

agricultores ecológicos do Sul do Brasil, cuja finalidade é constituir “um espaço de 

articulação, interação e ação para potencializar o desenvolvimento da agroecologia, 

como parte da construção de um projeto de sociedade que contemple e respeite a 

realidade de cada povo” (REDE ECOVIDA, 2007). 

Esta tese foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal do Paraná (linha: Ruralidades e Meio Ambiente), mas 

integrou-se, no que diz respeito à pesquisa, ao Grupo de Pesquisa sobre a Questão 

Agroalimentar do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná (MADE-UFPR). Nesse 

contexto, esse grupo investigava os processos de desenvolvimento e organização 

da Rede Ecovida de Agroecologia, considerando-a, como hipótese, portadora de 

alternatividades socioambientais para o enfrentamento dos limites e potenciais da 

questão alimentar1. 

O estudo de caso aqui empreendido centrou-se em um dos núcleos da Rede 

Ecovida de Agroecologia e focou-se nos processos de reprodução social dos 

agricultores associados ao núcleo Agroflorestal (Cooperafloresta). Para tanto, 

buscou-se compreender como a adoção da agroecologia e dos Sistemas 

                                            
1 Programa de Pesquisa sobre a Crise Agroalimentar. Projeto “Experiências de agricultores e 
citadinos na construção de alternatividades socioambientais para o enfrentamento da questão 
alimentar” (FERREIRA et al., 2010). Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. UFPR, 2009-2013. Foram elaboradas cinco pesquisas, incluindo a presente tese – 
que compartilharam a mesma preocupação maior, qual seja, a identificação e análise dos processos 
e práticas alternativas construídas pelos agricultores agroecológicos e grupos vinculados à Rede 
Ecovida. 
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Agroflorestais tornam-se estratégias de reprodução social dos agricultores 

associados da Cooperafloresta, transformando-os ao mesmo tempo em agentes de 

um projeto de vida e projeto comunitário que se pretendem alternativos em múltiplas 

dimensões (produtiva, social, econômica, ambiental, cultural). E, também, analisar 

as estratégias que potencializaram a revitalização da cultura camponesa, alicerçada 

nos processos de solidariedade e reciprocidade, base da viabilização do novo 

modelo produtivo e organizativo desenvolvido pelo Cooperafloresta. 

 Os processos organizativos, estratégias de reprodução social e 

mecanismos de solidariedade presentes no mundo rural têm sido meu interesse 

intelectual e político há algum tempo, principalmente pelos vários caminhos 

percorridos ao longo de minha vida. 

Desde o período de minha formação acadêmica (de forma paralela ou 

integrada) estive vinculado aos movimentos sociais e de representação, com 

destaque na participação e coordenação dos Estágios de Vivência organizados pelo 

movimento estudantil na UFPR nos anos de 1993 até 1997 (vivência de estudantes 

em comunidades rurais de assentados do MST e de agricultores familiares e outras 

comunidades rurais tradicionais, como quilombolas, indígenas, faxinalenses e 

comunidades de pescadores). Nesse período também fiz parte da equipe de 

assessoria do Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores no Estado 

do Paraná (DETR-CUT/PR), atuando principalmente junto à assessoria de formação, 

com ênfase no acompanhamento dos Sindicatos de base dos assalariados rurais e, 

especialmente, na coordenação dos projetos de escolarização de lideranças 

sindicais do campo. 

Essa experiência possibilitou a participação na equipe técnico-pedagógica 

do Projeto Terra Solidária, com a principal função de elaboração dos materiais 

didáticos (cadernos pedagógicos) e na Formação dos Educadores. Tal projeto foi 

coordenado pela Escola Sindical Sul da CUT, pelo Fórum Sul dos Rurais da CUT 

(que se consolidou em 2001 na FETRAF-Sul) e DESER, e era centrado na ideia de 

organização da agricultura familiar como espaço social para construção do 

desenvolvimento sustentável e solidário, expressão de um desenvolvimento 

alternativo com base na agroecologia e gestão solidária. 

O trabalho junto ao Projeto Terra Solidária inspirou a elaboração do projeto 

de pesquisa para inserção no Programa de Mestrado em Sociologia (no grupo de 

pesquisa do Centro de Estudos Rurais e Socioambientais do Paraná – 
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CERU/UFPR), no qual desenvolvi a dissertação sobre a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF-SUL/CUT), como um novo 

sindicalismo em construção. E, na sequência, a inserção no Doutorado do mesmo 

programa de Pós-Graduação, com a intenção de investigar os processos de 

solidariedade nas comunidades camponesas. 

A presente tese, portanto, é caudatária dessas experiências e prioridades. 

Está organizada em seis capítulos, apresentados a seguir. 

O capítulo 1 discute  a problemática de pesquisa e as categorias analíticas 

que possibilitaram a definição tanto do problema de pesquisa quanto dos 

procedimentos metodológicos do trabalho coletivo e trabalho individual deste 

trabalho. 

O capítulo 2 caracteriza o espaço onde se encontram os agricultores da 

Cooperafloresta, assim como a sua construção histórica como associação. Também 

analisa a participação da Cooperafloresta na Rede Ecovida de Agroecologia e a 

adoção das tecnologias de produção da agroecologia e agrofloresta, compreendidas 

como elementos estratégicos de reprodução social das famílias associadas. 

O capítulo 3 traz elementos de caracterização das comunidades e grupos de 

agricultores associados à Cooperafloresta, analisando suas práticas e redes de 

entreajuda.   

O capítulo 4 tem como elemento central a análise das diversas dinâmicas de 

ações recíprocas e de ajuda mútua tanto no âmbito produtivo quanto nos espaços 

de gestão dos grupos e organização das comunidades de agricultores, com 

destaque nas práticas do mutirão como estratégia de reprodução social. 

O capítulo 5 tem como intuito demonstrar e analisar as interações 

institucionais e de mediação construídas pela Cooperafloresta com outras 

organizações (governamentais e não governamentais), interações que estabelecem 

dinâmicas de colaboração solidária entre elas. Analisa também outras estratégias de 

ajuda e troca na construção de redes de solidariedade, inclusive nos mecanismos de 

comercialização e certificação participativa. 

Por último, o Capítulo 6 apresenta algumas considerações finais sobre os 

resultados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – OS AGRICULTORES DA COOPERAFLORESTA – SUJEITOS E 

OBJETO DA PESQUISA: CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA E 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

No âmbito da vasta categoria da agricultura familiar, os estudos de 
caso abordados confirmam a existência de uma agricultura com 

características camponesas, marcada principalmente pela autonomia 
perante o mercado de troca capitalista e pela permanência de 

estruturas de reciprocidade, entre outros elementos essenciais. A 
autonomia do sistema de troca livre resulta em uma produção 

diversificada em mercados locais e regionais, autoconsumo e práticas 
de redistribuição local e interfamiliar. (Eric SABOURIN, 2009, p. 281) 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar o espaço social desses agricultores 

agroecológicos e agrofloresteiros no cenário contemporâneo, como sujeitos e 

objetos de pesquisa, por meio do desenvolvimento dos referenciais teóricos e na 

construção das categorias analíticas que contribuíram na definição tanto do 

problema de pesquisa quanto dos procedimentos metodológicos desse percurso 

investigativo. 

 

1.1 PROJETOS DE ALTERNATIVIDADE: a Cooperafloresta e os processos contra-

hegemônicos 

 

Numa época marcada pela ideia de crise, emergem no cenário atual as 

formas mais diversas de resistência e de construção de alternativas que se 

contrapõem ao modelo hegemônico global de sociedade que conforma a vida 

humana e a natureza. Pelo seu localismo com alcance global, têm sido 

denominadas genericamente como globalização solidária (SOUSA SANTOS, 

2005a), globalização contra-hegemônica e globalização alternativa (SOUSA 

SANTOS; 2005a, 2007), como outra globalização (vários, dentre eles FONTAN, 

2007; SANTOS, 2008). (FERREIRA et al., 2008) 

No esteio das crises, a crise alimentar, tal como discutida recentemente, 

pode ser compreendida como uma manifestação conjuntural de uma questão 

agroalimentar estrutural: questão intrinsecamente crítica por implicar restrições e 

exclusão para a maior parte dos agricultores familiares e campesinato, por gerar 

insegurança alimentar para a população urbana e por impactar o ambiente de forma 

frequentemente irreversível. 
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Os movimentos sociais e organizações que têm lutado contra esse modelo 

em suas diferentes dimensões criam o que se poderiam denominar projetos de 

alternatividades. 

Importante frisar que, a partir das experiências construídas pela 

Cooperafloresta e, em seu turno, pela Rede Ecovida, são explicitadas diversas 

iniciativas que revelam alternativas aos modelos hegemônicos de fazer agricultura, 

de produzir e fazer chegar às pessoas os alimentos, mas que, em geral, não são 

reconhecidas como tal. Como assinala Boaventura de Sousa Santos (2007), as 

racionalidades dominantes descartam e desperdiçam essas experiências e outras 

realizadas em diferentes âmbitos da vida como não sendo viáveis ou credíveis.  

Essa é uma estratégia corriqueira dos representantes do modelo hegemônico 

globalizado. No entanto, deve-se dar visibilidade às ricas experiências realizadas 

pelos diversos movimentos sociais e organizações populares para evitar que se 

anunciem os catastrofismos de uma só via de desenvolvimento – o do modelo atual 

e que se pense, portanto, que: 

 

Não há alternativa, que a história chegou ao fim. Para se pôr fim ao 
desperdício, há de se tornar visíveis tais iniciativas e movimentos e dar-lhes 
credibilidade, temos de propor uma nova racionalidade, a racionalidade 
cosmopolita – que terá de expandir o presente e contrair o futuro. Só assim 
será possível criar o espaço-tempo necessário para conhecer e valorizar a 
inesgotável experiência social que está em curso no mundo de hoje. 
(SOUSA SANTOS, 2007, p. 238-239)  

 

A Rede Ecovida, mediante a articulação dos agricultores ecológicos, é uma 

dessas experiências que potencializam projetos de sustentabilidade vinculados à 

busca de alternatividades nos espaços rurais, assim como as lutas pela terra e a 

organização participativa dos assentamentos desenvolvidos pelo Movimento dos 

Sem Terra (MST), a organização das comunidades quilombolas, as novas formas de 

representação dos trabalhadores do campo, o uso de tecnologias alternativas como 

os Sistemas Agroflorestais, a realização dos diversos fóruns de mobilização dos 

movimentos sociais que debatem as questões de gênero, étnicas, tecnológicas, 

ambientais, culturais, socioeconômicas. Essas e outras experiências no Brasil e no 

mundo constroem novos referenciais para o desenvolvimento e para a reflexão das 

diversas dinâmicas societais, nas múltiplas dimensões espaciais e temporais.  
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A análise dessas experiências, aqui trabalhadas como alternativas, parte do 

pressuposto de que, de alguma maneira, efetivam-se “numa perspectiva que 

interpreta de maneira abrangente a forma como as organizações, movimentos e 

comunidades resistem à hegemonia do capitalismo e aderem a alternativas 

econômicas baseadas em princípios não capitalistas” (SOUSA SANTOS, 2005a,     

p. 26), mesmo se imersas nas suas dinâmicas. As estratégias construídas nessa 

perspectiva podem ser desenvolvidas como ações locais. Contudo, estas ações, por 

meio das múltiplas articulações que estabelecem, podem ter reflexos para os 

espaços regionais, nacional ou global.  

Os espaços locais, regionais, nacional ou global podem ser entendidos aqui 

como territórios “usados”, nos quais se materializam a construção das identidades e 

das relações de convivência, conforme trabalhado por Milton Santos. Para Milton 

Santos, é toda a dinamicidade e o progresso técnico dado pelas novas relações 

globalizadas que estão recriando o espaço (atual). Mas toda a mudança será 

concretizada no território e, quanto mais próximo do cotidiano e das pessoas, mais 

esse território poderá tornar-se um local de resistência e alternatividade aos 

processos globais, uma vez que estes são hegemônicos e homogeneizantes e os 

primeiros são frutos das relações de convivência cotidiana e dos laços de 

solidariedade que vão se estabelecendo como possibilidade de reprodução social da 

própria vida. Assim, “o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 

sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território em si”. Portanto, “o território usado é o chão mais a 

identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2006, p. 14). Dessa forma, pode-se 

pensar que os territórios rurais podem se constituir em espaços de resistência e de 

criação de movimentos inovadores. O território, neste caso, passa a abrigar utopias, 

no sentido da reconstrução e renascimento, resistência social e participação 

solidária. Mesmo que as experiências que abrigam não sejam de caráter anti-

capitalista ou não tenham explicitamente um caráter emancipatório, criam um forte 

laço identitário, o que, por si só, já emerge como possibilidade de construir uma 

nova ordem social e ambiental (RODRIGUES; FERREIRA, 2010). 

Destaca-se, assim, a compreensão do território em uma perspectiva não 

simplesmente física, mas, sobretudo, que incorpora as diversas dinamicidades das 
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relações da comunidade. Por sua vez, “para isso, é preciso passar da imagem da 

comunidade como uma coletividade fechada e estática para uma imagem da 

comunidade como uma entidade viva e dinâmica”, portanto, deve-se pensá-la como  

“aberta simultaneamente ao contato e à solidariedade com outras comunidades, em 

diferentes escalas, e decidida a defender as alternativas contra-hegemônicas que 

surjam no seu interior” (SOUSA SANTOS, 2005a, p. 53). Existem, nesse aspecto, 

processos sociais ali engendrados que se amplificam nas mais diversas dinâmicas 

em um mundo globalizado e evidenciam características e concepções que são 

reproduzidas perante as contradições da globalização, pois: 

 

Vivemos tempos complexos, tempos de crises, dados pelas grandes 
questões ambientais e pelos graves problemas sociais que ficaram 
evidentes em todo o planeta. Em tempos de globalização, um debate 
importante ancora-se nas possibilidades de resistência e construção de 
outras formas de produzir, de consumir, de viver, de outras sociabilidades 
em geral marcadas por lógicas que não as que se centrem na 
produtividade, na competitividade, no controle da natureza e seu uso 
irrestrito como recurso. (...) são identificados vários movimentos e processos 
sociais cujo traço em comum é colocar em andamento práticas distintas das 
que são hegemônicas e que, nesse sentido, podem ser vistas como 
potencialmente construtoras de alternatividades. Poderiam-se denominá-las 
de práticas de resistência, de movimentos sociais de resistência, 
amplamente baseadas nos territórios locais, mas conectados em redes que 
lhes dão uma dimensão global. (FERREIRA et al., 2008) 

 

No caso da Cooperafloresta as relações de ajuda mútua são resgatadas no 

processo de produção por meio da agrofloresta e agroecologia. Essas ações de 

solidariedade e reciprocidade nascem no interconhecimento que as comunidades de 

parentela e de vizinhança propiciam, são causa e efeito de processos de 

aprendizado e ensino e das ações de troca que se dão em dimensões não 

produtivas constituídas no âmbito das dinâmicas de convivência comunitária. Ao 

mesmo tempo em que as relações de ajuda mútua são características históricas das 

comunidades camponesas, transformam-se em novas práticas e simbologias que 

atualizam a condição camponesa. Essa nova realidade implica uma revalorização 

dessa condição – pensada agora como base para a construção da sustentabilidade, 

não só de sua unidade familiar, mas também da comunidade, sociedade e do 

planeta. 
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1.2 CATEGORIAS ANALÍTICAS: construção dos referenciais teóricos  

 

Trabalhando com os agricultores da Cooperafloresta, partimos da 

problemática teórica, já amplamente discutida nos estudos rurais, que é a da 

agricultura familiar e camponesa. É assim que os vemos: como agricultores 

familiares e camponeses que se autodenominam de formas diversas – agricultores 

agroecológicos, agrofloresteiros, agricultores familiares. Associados à 

Cooperafloresta, vivem num espaço social que poderíamos denominar comunidades 

rurais, forma pela qual também denominam seu entorno de vida. Toda a atividade 

produtiva que exercem, suas escolhas, suas sociabilidades compõem um espectro 

de estratégias de reprodução social que os ligam aos demais agricultores familiares 

e camponeses do país e de outros lugares do mundo, ao mesmo tempo que os 

diferenciam, dando-lhes sua singularidade. Entre muitas semelhanças que os 

universalizam, está a construção de redes de reciprocidade e solidariedade que 

tecem parte significativa de sua sociabilidade. Suas singularidades são muitas, 

dadas pelo tempo/espaço em que vivem, seus outros pertencimentos identitários – 

como o de quilombolas – e dadas também pelas atividades produtivas inseridas nos 

sistemas agroflorestais e agroecológicas. Sua história é caudatária da ação de 

mediadores e de sua inserção em redes que os ligaram a outras experiências em 

andamento nos espaços extralocais. 

Essas são, então, as categorias e os conceitos principais que deram sentido 

a este trabalho, constituindo seus marcos analíticos. Nessa parte do capítulo, 

discutiremos as elaborações a respeito da agricultura familiar e camponesa, das 

comunidades rurais; a construção teórica dos conceitos de estratégia e reprodução 

social, assim como as teorias da dádiva e teoria da reciprocidade e o conceito de 

solidariedade. Nos capítulos 2 e 4, traremos nossas referências sobre agroflorestas 

e agroecologia. E, no capítulo 5, a discussão sobre as redes sociais e mediação.  

 

1.2.1 Agricultura Familiar e Camponesa: as comunidades rurais e a construção 

da identidade dos agricultores da Cooperafloresta 

 

Agricultura familiar é uma noção que identifica uma forma de produção e de 

vida baseada no tripé “família-produção-trabalho”. Wanderley (in TEDESCO org., 

2001, p. 23) destaca que: 
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(...) o conceito de agricultura familiar, entendida como aquela em que a 
família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 
assume o trabalho no estabelecimento produtivo. É importante insistir que 
este caráter familiar não é um mero detalhe superficial e descritivo: o fato de 
uma estrutura produtiva associar família-produção-trabalho tem 
consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e 
socialmente. No entanto, assim definida, esta categoria é necessariamente 
genérica, pois a combinação entre propriedade e trabalho assume, no 
tempo e no espaço, uma grande diversidade de formas sociais. 

 

Conforme destaca a pesquisa e obra coordenada por Hugues Lamarche 

sobre a agricultura familiar, a unidade familiar “corresponde a uma unidade de 

produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família” 

(LAMARCHE et al., 1993, p. 15). Salienta que toda produção camponesa é familiar, 

mas nem toda produção familiar é camponesa, embora apresente uma base em 

comum com o campesinato. Retomando Chayanov (1974), indica os princípios que 

definem o “modelo camponês”: 
 

- há inter-relação entre a organização da produção e as necessidades de 
consumo; 
- o trabalho é familiar e não pode ser avaliado em termos de lucro, pois o 
custo objetivo do trabalho familiar não é quantificável;  
- os objetivos da produção são os de produzir valores de uso e não valores 
de troca. (LAMARCHE et al., 1993, p. 16) 

 

A agricultura familiar mantém parte dos princípios organizativos do 

campesinato, distinguindo-se de outras formas de organização da produção 

agrícola: 
 

O estabelecimento familiar moderno define-se como uma unidade de 
produção menos intensiva, financeiramente pouco comprometida e, 
principalmente, muito retraída em relação ao mercado; com efeito, a maior 
parte de suas produções é parcialmente reutilizada para as necessidades 
da unidade de produção ou autoconsumidas pela família; nunca é 
totalmente comercializada. (...) Podemos admitir, no que diz respeito às 
variáveis consideradas, que o estabelecimento familiar moderno funciona 
sensivelmente como estabelecimento de tipo camponês, com mais técnica e 
mais necessidades. (LAMARCHE et al., 1998, p. 314) 

 

Segundo essa obra, entre os diferentes modelos de funcionamento das 

unidades de produção familiar, encontram-se os camponeses e os agricultores 

familiares modernos, que, nos contextos sociais pesquisados, não eram exatamente 

“modernos”, mas “semi-modernos”, já que organizavam sua produção integrando o 

moderno e o tradicional. 
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Numa pesquisa da FAO/INCRA (1996, p. 3), sobre a “Agricultura Familiar na 

Região Sul”, utiliza-se a seguinte definição: “agricultor(a) familiar é todo(a) aquele(a) 

que tem na agricultura sua principal fonte de renda (mais de 80%) e cuja força de 

trabalho utilizada no estabelecimento venha fundamentalmente de membros da 

família. É permitido o emprego de terceiros, temporariamente, quando a atividade 

agrícola assim necessitar”. E, continua: “em caso de contratação de força de 

trabalho permanente externa à família, a mão-de-obra familiar deve ser igual ou 

superior a 75% do total utilizado no estabelecimento” (FAO/INCRA, 1996, p. 9). 

Apesar desse esforço classificatório e do formalismo da definição, esse trabalho foi 

fundamental para a formação do conceito de agricultor familiar que foi base de 

políticas públicas. 

A elaboração da Lei no 11.326, aprovada em 2006, caracteriza a agricultura 

familiar, justamente para delimitar o público de acesso às políticas públicas desse 

setor da agricultura no Brasil, definindo critérios sobre quem é “agricultor familiar”:  
 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo (neste item III foi feita uma nova redação, dada pela 
Lei nº 12.512, de 2011); 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
(BRASIL, 2006) 

 

Com destaque no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), em suas considerações gerais, Wanderley (2000, p. 36) ressalta 

a importância da agricultura familiar no meio rural, contrapondo-a ao característico 

absenteísmo da agricultura latifundiária – patronal; ela afirma: 
 

Pela primeira vez na história, a agricultura familiar foi oficialmente 
reconhecida como um ator social. Antes vistos apenas como os pobres do 
campo, os produtores de baixa renda ou os pequenos produtores, os 
agricultores familiares são hoje percebidos como portadores de uma outra 
concepção de agricultura, diferente e alternativa à agricultura latifundiária e 
patronal dominante no país. O Programa de Apoio à Agricultura Familiar 
(PRONAF), implantado no Brasil nos anos 90, apesar dos limites 
conhecidos à sua efetiva adoção, constitui uma expressão desta mudança. 
[...] Esta ‘ruralidade’ da agricultura familiar, que povoa o campo e anima sua 
vida social, se opõe, ao mesmo tempo, à relação absenteísta, 
despovoadora e predatória do espaço rural, praticada pela agricultura 
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latifundiária, à visão ‘urbano-centrada’ dominante na sociedade e à 
percepção do meio rural sem agricultores.  

 

A noção de agricultura familiar passa, de acadêmico para referencial na 

construção de políticas públicas e também como referencial para organizações e 

movimentos sociais.  

Buscando relativizar algumas conceituações a respeito da agricultura 

familiar, principalmente aquelas destinadas para enquadramento dos agricultores em 

virtude das políticas públicas, Abramovay (1997) identifica elementos fundamentais 

na elaboração do conceito: 

 

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior 
parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue 
ou de casamento. Que esta definição não seja unânime e muitas vezes 
tampouco operacional é perfeitamente compreensível, já que os diferentes 
setores sociais e suas representações constroem categorias científicas que 
servirão a certas finalidades práticas: a definição de agricultura familiar, 
para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a mesma 
daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística da que é 
utilizada num estudo acadêmico. O importante é que estes três atributos 
básicos (gestão, propriedade e trabalho familiares) estão presentes em 
todas elas.    

 

Pode-se perceber nessas conceituações algumas dimensões que buscam 

explicar o que é agricultura familiar. Todavia, existem perspectivas que prevalecem 

contemporaneamente – são aquelas que não se restringem à abordagem fundada 

somente no aspecto econômico. A agricultura familiar passa a ser estudada a partir 

de uma diversidade de significações, contextualizada em várias situações de conflito 

e construção de estratégias de sustentação e reprodução de suas formas 

organizativas. Em função das características dos agricultores que foram estudados 

na presente pesquisa, foca-se, aqui, na agricultura familiar de caráter camponês. A 

organização produtiva estabelecida pela agricultura familiar caracterizada pelo 

campesinato revela-se como uma forma específica de sociabilidade, pois a família é 

a base de sustentação da unidade de produção e das diversas relações materiais e 

imateriais nos espaços de convivência.  

Ao analisar o campesinato tradicional, Wanderley (in TEDESCO org., 2001, 

p. 28), mostra sua profunda inserção nas redes sociais locais da sociedade rural; 

citando Jollivet e Mendras (1971, p. 24), explica que essa dimensão espacial implica 

tanto o uso da natureza como meio de subsistência da família camponesa como 
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constitui a base de um quadro de vida – habitação, sociabilidades, estas marcadas 

pelo convívio intenso – e uma “sociedade de interconhecimento”: “uma coletividade 

na qual, cada um conhecia todos os demais e conhecia todos os aspectos da 

personalidade dos outros. Diversidade e homogeneidade asseguravam, graças à 

relação de interconhecimento, a vida social extraordinariamente intensa (...).” 

(grifo nosso) 

O campesinato contemporâneo e parcela das demais formas da agricultura 

familiar mantêm essa dupla relação com o espaço e território. A vida em 

comunidades rurais continua propiciando processos de interconhecimento de 

vizinhança, frequentemente também fundamentada em laços de parentela. 

Diante disso, o conceito de comunidade é fundamental para compreender o 

campesinato e a agricultura familiar. O uso desse conceito pelos estudos rurais tem 

sido estratégico, pois, tanto em trabalhos de cunho científico quanto em textos que 

não apresentam esta preocupação com o rigor teórico, os atores e espaços tidos 

como rurais são identificados muitas vezes como comunidades. Os termos podem 

variar, porém em geral se referem às estruturas sociológicas (ou antropológicas) da 

comunidade. São denominadas comunidades camponesas, comunidades agrícolas, 

comunidades rurais, comunidades primitivas, bairros rurais, vilas rurais, aldeias, 

dentre outras expressões. Vamos agora apresentar algumas possibilidades deste 

uso pelos estudos rurais. 

O conceito de comunidade2 explicita superficialmente aquilo que identifica os 

lugares e representações que o sujeito compreende como o espaço daqueles que 

compartilham uma mesma perspectiva de vida e de mundo, podendo, por isso, 

traduzir muitas variações de como entendê-la e usá-la, até (muitas vezes) de forma 

equivocada. 

                                            
2 Uma das primeiras análises sociológicas do conceito de comunidade é desenvolvida por Ferdinand 
Tönnies (2004), estabelecida na obra “Comunidade e Sociedade”, publicada em 1887. Esse conceito 
de comunidade sofreu muitas interpretações, contudo o ponto de partida é esse uso dado por 
Tönnies, o qual compreende que “comunidade se opõe à sociedade, como se houvesse dois tipos de 
situação em que os homens pudessem estabelecer suas relações. À sociedade (Gesellschaft), 
fundada na estrita individualidade de interesses, que evoca a concepção hobbesiana do choque de 
egoísmos, opõe-se a comunidade (Gemeinschaft), estabelecida na identidade substancial de 
vontades, assinaladas umas às outras – nem sempre conscientes disso – pela mesma origem e 
destino”. (BOUDON; BOURRICAUD, 2002, p. 73). A comunidade é expressa pelos grupos sociais 
que explicitam estas relações de coesão, como as relações de família e de parentesco, bem como as 
relações de vizinhança (exemplificado muitas vezes como “aldeia” rural) e dos grupos de amigos. 
Tönnies entende que os sujeitos estão ligados na comunidade de forma orgânica pela vontade 
essencial e se estabelecem reciprocamente, desde ações de sustentação da vida até as ligações 
religiosas. 
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Dentre as expressões de comunidade nos interessa, em especial, as formas 

de comunidade em função de parentesco e de vizinhança – formas estratégicas para 

a análise das dinâmicas nas redes de entreajuda, nos mutirões na agricultura 

familiar e nos sistemas agroflorestais. 

O parentesco, nesta teoria da comunidade, pode ser entendido como a casa 

como berço e corpo. No âmbito do parentesco, 

 

A vida é comum sob o mesmo teto protetor; a posse e a fruição comum dos 
bens, especialmente dos alimentos tirados das mesmas provisões e 
repartidos sobre a mesma mesa; os mortos são honrados como espíritos 
invisíveis sempre poderosos e que reinam protetores sobre a família (...). 
Entretanto, a vontade e o espírito emanados do parentesco não se confinam 
às paredes da casa, nem à proximidade física. Quanto mais forte e viva esta 
relação, mais pode subsistir por si própria, no sentimento de proximidade e 
na atividade comunitária. (MIRANDA, 1995, p. 239) 

 

Já a vizinhança corresponde às estruturas locais de proximidade entre os 

indivíduos e as famílias de um determinado território. Tönnies destaca que “a 

vizinhança é o caráter geral da vida em comum, na aldeia ou entre habitações 

próximas. A mera contiguidade determina numerosos contatos. As necessidades do 

trabalho, da ordem e da administração comuns criam o hábito da vida conjunta e o 

conhecimento mútuo e confiante” (MIRANDA, 1995, p. 239). 

Nesta pesquisa, entende-se por vizinhança uma das características centrais 

das comunidades típicas rurais, como aldeias, vilas, bairros rurais, concebidas em 

diversos estudos sobre as relações sociais no campo da agricultura familiar e 

camponesa.  

No estudo realizado por Antonio Candido, desenvolvido em pesquisa na 

década de 1950, mas somente publicado em 1964, intitulado Parceiros do Rio 

Bonito, busca analisar as comunidades caipiras do Estado de São Paulo e de que 

maneira ocorrem as transformações dos seus meios de vida3. Revelam-se nos tipos 

de povoamento dessas comunidades rurais as características de vizinhança, as 

quais são reconhecidas como bairros. Para Candido (2001, p. 81), são estabelecidas 

unidades fundamentais definidas como “grupos rurais de vizinhança, que na área 

paulista se chamaram sempre bairro”. E, continua: 

                                            
3 Antonio Candido, dentre várias outras referências, utiliza o conceito de rústico, que caracteriza as 
comunidades rurais (ou comunidades primitivas), reproduzido a partir dos estudos de Robert Redfield, 
sobre a cultura ou sociedade de folk. Redfield pensa que a comunidade tem por característica central 
a coesão dos seus membros. 
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Esta é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consistindo no 
agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas 
pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio 
mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas. As habitações podem estar 
próximas umas das outras, sugerindo por vezes um esboço de povoado 
ralo; e podem estar de tal modo afastadas que o observador muitas vezes 
não discerne, nas casas isoladas que topa a certos intervalos, a unidade 
que as congrega. 

 

O bairro, além dessa dimensão de comunidade, apresenta como 

característica a base territorial, configurando as dimensões geográficas de 

unificação do conjunto de famílias e(ou) propriedades de uma mesma região. Mas, 

Candido (2001, p. 84) ressalta que:  

 

Além de determinado território, o bairro se caracteriza por um outro 
elemento, o sentimento de localidade existente nos seus moradores, e cuja 
formação depende não apenas da posição geográfica, mas também do 
intercâmbio entre as famílias e as pessoas, vestindo por assim dizer o 
esqueleto geográfico. – “O que é bairro” – perguntei certa vez a um velho 
caipira, cuja resposta pronta exprime numa frase que se vem expondo aqui: 
– “Bairro é uma naçãozinha.” – Entenda-se: a porção de terra a que os 
moradores têm consciência de pertencer, formando uma certa unidade 
diferente das outras. A convivência entre eles decorre da proximidade física 
e da necessidade de cooperação. 

 

O sentimento de pertença é uma dimensão importante a ser elencada nos 

aspectos que definem a comunidade. Assim, “o bairro rural é um grupo de 

vizinhança de ‘habitat’ disperso, mas de contornos suficientemente consistentes 

para dar aos habitantes a noção de lhe pertencer, levando-os a distingui-lo dos 

demais bairros da zona”, para tanto, “o ‘sentimento de localidade’ constituía 

elemento básico para delimitar a configuração de um bairro, tanto no espaço 

geográfico quanto no espaço social” (QUEIROZ, 1973, p. 3-4). Por sua vez, deve-se 

cuidar que este sentimento de pertença não seja uma simples anulação ou restrição 

das expressões individuais – de interesse e liberdade –, pois Candido e Queiroz, 

quando analisam os bairros rurais paulistas, mostram tanto as manifestações 

culturais destas comunidades quanto as suas formas de sustentação e reprodução, 

onde as individualidades e as coletividades desvelam-se. 

A comunidade camponesa explicita diversas formas identitárias do território 

reconhecido como rural. A comunidade traduz as características de localidade e 

vizinhança, de família e parentesco, por sua vez, também explicita um espaço 
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propício para os processos de pertencimento e reciprocidade. Para tanto, Wanderley 

(in SABOURIN, 2009, p. 14) analisa que é necessário: 

 

Considerar o camponês um exclusivo produtor para sua própria 
subsistência seria amputar a dimensão mercantil da sua atividade 
econômica, da qual não escapa (imposição do mercado) e que é por ele 
valorizada (desejo de inserção). Contudo, não basta afirmar sua presença 
nos mercados capitalistas ou as tentativas mais ou menos bem-sucedidas 
de participação nas chamadas cadeias produtivas; é preciso qualificá-la. 
Neste caso, a vinculação mercantil não se orienta em função da 
remuneração de um capital. O que está em jogo é a sobrevivência da 
família pela construção/reprodução do patrimônio familiar possível, no 
presente e no futuro, e da própria comunidade camponesa. Com este 
objetivo, os resultados da produção seguem destinos diversos, porém 
complementares: “autoconsumo, dons e redistribuições interfamiliares, 
prestações recíprocas de sementes, alimentos e pequenos animais” e, 
claro, “a venda para diversos tipos de mercado”. 

 

Justamente, Eric Sabourin (que agrega o prefácio da Nazareth em uma de 

suas obras) percebe como relevante o uso do termo comunidade camponesa nos 

estudos das dinâmicas rurais (após por bom tempo ter descartado), retoma o seu 

uso como uma categoria social e sociológica, para analisar o campesinato no Brasil 

(em especial, no Nordeste), e, também, para demonstrar a pertinência das inter-

relações da comunidade camponesa com os processos de reciprocidade.  

Sabourin (2009a, p. 1-2) avalia algumas divergências sobre o uso do termo 

comunidade (dentre outros) para o estudo sobre o campesinato:  

 

Quando cheguei ao Brasil após uma experiência de dez anos junto a 
comunidades indígenas e camponesas dos Andes (Bolívia, Peru) e da 
África negra (Guiné Bissau, Níger, Angola), fui aconselhado a esquecer tudo 
da noção de comunidades camponesas. Por isso, tardei a mobilizar as 
categorias sociais e antropológicas que havia utilizado antes; além do mais, 
a temática do campesinato tinha sido aparentemente, resolvida pela 
universidade brasileira durante os anos 1980. Aliás, minhas leituras tinham 
me convencido de que iria me deparar com trabalhadores rurais 
assalariados (ou sem-terra) ou com pequenos proprietários mestiços 
completamente integrados ao mercado capitalista e à sociedade global. 
Pois não era nada disso. 

 

Sabourin (2009a, p. 2), em palestra com o tema “Será que existem 

camponeses no Brasil?”, no 47o Congresso da SOBER (Sociedade Brasileira de 

Economia, Administração e Sociologia Rural), ressalta, em suas análises, as 

características do campesinato nas comunidades rurais no Brasil: 

 



17 
 

As comunidades rurais, incluindo-se aquelas de que pude acompanhar a 
constituição, conservavam características camponesas fortes, no sentido 
dado por Wolf e Mendras. Assim, examinei a hipótese da manutenção de 
lógicas camponesas, que acabou sendo validada em vários casos, 
sobretudo no Nordeste. Todavia, o caráter camponês destas comunidades 
rurais é apenas parcial, sendo por sua vez sujeito a evoluções. Por outra 
parte, se no Brasil a utilização do modelo camponês (Mendras, 2000) pode 
funcionar relativamente, é precisamente, porque integra características 
como "uma articulação parcial com mercados incompletos" (Ellis, 1988), a 
importância da economia doméstica (Polanyi, 1957, 1975), o 
interconhecimento, ou ainda, a dependência do poder local. 

 

E, em sua obra “Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a 

reciprocidade”, Sabourin (2009, p. 48) indica que “a maioria dos agricultores  

familiares e camponeses vive hoje em aldeias chamadas sítios ou comunidades”. 

Por sua vez, avalia que a “‘comunidade’ é o termo mais utilizado. Em função de sua 

história, esta palavra, além da localidade e da proximidade, carrega noções de 

parentesco, espiritualidade (religiosa) e compartilhamento de recursos, o que a 

aproxima do conceito de reciprocidade de forma singular”.   

Salienta que existem projetos coletivos no âmbito da comunidade, mantendo 

relações recíprocas, pois, “a comunidade doméstica ou rural é marcada por um 

território, um sistema de vida baseado no parentesco, na interdependência 

econômica e em atividades e instituições locais. Com tais definições, é possível 

apontar os princípios de base da comunidade camponesa do Brasil: parentesco, 

localidade, sentimento de pertencimento (Tönnies, 1944) e reciprocidade” 

(SABOURIN, 2009, p. 48).   

Esses aspectos da comunidade rural – de camponeses e outros agricultores 

familiares – são importantes para analisar os processos de reprodução dos 

agricultores da Cooperafloresta. O que demanda a compreensão dos conceitos de 

reprodução social e estratégias no âmbito dos estudos sociológicos, assim como as 

teorias da dádiva e da reciprocidade.  

 

1.2.2 Reprodução Social e Estratégias: processos de produção e reprodução 

dos modos de vida 

 

O arcabouço teórico para a construção da categoria reprodução social neste 

trabalho é realizado a partir das elaborações do materialismo dialético marxista 

(MARX, 1985; MARX e ENGELS, 1987; MARX e ENGELS, 1989), das contribuições 
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de Bourdieu (BOURDIEU, 1983; BOURDIEU, 1990; BOURDIEU, 1997; BOURDIEU, 

2001; BOURDIEU, 2008) e Raynaut (RAYNAUT, 1994; RAYNAUT et al., 1999). 

Os processos de produção e reprodução dos modos de vida podem ser 

compreendidos por meio dos processos relacionados às estruturas de trabalho e aos 

espaços e ambientes onde as pessoas e coletividades estão inseridas. A análise 

destes ambientes revelam as complexas dinâmicas de convívio e mecanismos da 

reprodução social, econômica, cultural e ideológica, assim como o reconhecimento 

das percepções sobre as relações e rupturas entre os interesses individuais e 

coletivos nas ações de efetivação dos sistemas produtivos. Todos os processos 

produtivos e de trabalho implicam ações de transformação da natureza e do 

ambiente, ao mesmo tempo em que constroem historicamente a reprodução social 

dos modos de produção assim constituídos e das classes sociais envolvidas (MARX, 

1985). 

A reprodução social da força de trabalho é importante conceito na 

perspectiva marxista de análise da sociedade, não somente dos processos materiais 

de reprodução dos modos de vida, mas também da sua dimensão imaterial – a 

cultura, os valores e ideologias, as sociabilidades em geral, a política (MARX; 

ENGELS, 1989). Destaca-se que:  

 

(...) produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, 
sua própria vida material. O modo pelo qual os homens produzem seus 
meios de vida depende, antes de tudo, da natureza dos meios de vida já 
encontrados e que têm de reproduzir. Não se deve considerar tal modo de 
produção de um único ponto de vista, a saber: a reprodução da existência 
física dos indivíduos. Trata-se, muito mais, de uma determinada forma de 
atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida, 
determinado modo de vida dos mesmos. Tal como os indivíduos 
manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, 
com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como 
produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições 
materiais de sua produção. (MARX; ENGELS, 1987, p. 27-28) 

 

Marx relaciona o processo de reprodução da força de trabalho às suas 

condições de subsistência imediata e generacional. Mostra que tais condições 

variam conforme o estado mais geral da sociedade e particularmente do avanço de 

suas forças produtivas. 

Da mesma forma, a reprodução social como conceito e(ou) categoria de 

análise apresenta variações em sua construção e representa um processo dinâmico, 
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com transformações e adaptações, assim como possíveis ações de manutenção das 

estruturas sociais. 

O que parece interessante reter nesta discussão rápida sobre a teoria 

marxista do conceito de reprodução social é a vinculação das várias dimensões da 

reprodução da força de trabalho no âmbito do conceito de modo de vida. Essa 

perspectiva é pertinente para começar uma leitura das condições de produção, 

trabalho e demais sociabilidades a serem analisadas nos espaços de vivência dos 

agricultores da Cooperafloresta. 

Os conceitos para a construção do referencial teórico da reprodução social 

organizado por Bourdieu, juntamente com a elaboração do conceito de capital, são 

importantes nas análises sobre as práticas da Cooperafloresta, de sua estrutura e de 

suas ações estratégicas. A noção de campo, habitus, práticas e estratégia se 

qualificam como possibilidade para a compreensão das dinâmicas de organização 

deste campo, deste espaço social da agroecologia e da agrofloresta. 

Para tanto, torna-se necessário destacar as possíveis imbricações desses 

conceitos desenvolvidos pelo autor em questão, ou seja, ao abordar um conceito 

busca-se vislumbrar os outros. Observe-se a seguir a preocupação em demonstrar 

este vínculo entre os conceitos:  
 

Considerando a impossibilidade de justificar as práticas a não ser pela 
revelação sucessiva da série dos efeitos que se encontram na sua origem, a 
análise faz desaparecer, em primeiro lugar, a estrutura do estilo de vida 
característico de um agente ou de uma classe de agentes, ou seja, a 
unidade que se dissimula sob a diversidade e a multiplicidade do conjunto 
das práticas realizadas em campos dotados de lógicas diferentes, portanto, 
capazes de impor formas diferentes de realização, segundo a fórmula: 
[(habitus) (capital)] + campo = prática. Ela faz desaparecer, também, a 
estrutura do espaço simbólico delineado pelo conjunto dessas práticas 
estruturadas, de todos esses estilos de vida distintos e distintivos que se 
definem sempre objetivamente – e, às vezes, subjetivamente – nas e pelas 
relações mútuas. (BOURDIEU, 2008, p. 97) 

 

Nessa perspectiva, os conceitos construídos por Bourdieu não podem ser 

pensados isoladamente, pelo contrário, não temos como pensar um determinado 

campo sem conceber como se manifestam o habitus e o capital acumulado ou em 

potencial, para assim possibilitar certas práticas nos espaços deste campo. Desse 

modo, compreender cada um desses conceitos possibilita conhecer o processo de 

organização da sociedade e de seus atores – o indivíduo, os grupos e as 

instituições, entre outros. 
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O conceito de habitus, conjuntamente com a noção de campo, tem um 

destaque nas elaborações de Bourdieu (1983, p. 60-61), sendo fruto de um processo 

de reflexão das várias abordagens sobre habitus ao longo da história. Para ele:  

 

As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condições 
materiais de existência características de uma condição de classe), que 
podem ser apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades 
associadas a um meio socialmente estruturado, produzem habitus, sistemas 
de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador 
das práticas e das representações que podem ser objetivamente ‘reguladas’ 
e ‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras. 

Bourdieu (2001, p. 61) afirma que “o habitus, como indica a palavra, é um 

conhecimento adquirido e também um haver, um capital”, o produto dos 

condicionamentos que se vivem em um campo. Entretanto, o habitus não pode ser 

confundido com a ideia de hábito, devido a sua capacidade geradora. Dessa forma, 

percebe-se que o conjunto de características internalizadas ou interiorizadas por 

cada um dos indivíduos nos espaços da sociedade (família, escola, trabalho dentre 

os diversos outros grupos) e que incutem formas de hábitos, maneiras de agir, 

percepção do mundo, provocando suas condutas e escolhas, podem ser entendidas 

como parte de sua história – é expressão do que é e do que tem. O habitus gera 

práticas tanto das pessoas quanto dos grupos, não descartando para tal a história 

de cada um – as experiências vividas e construídas ao longo da vida e por modos de 

vida e que instituem e reproduzem estratégias.  

A noção de estratégia deve ser compreendida em conjunto com as noções 

de habitus e senso prático, e tem por função, como utilizado por Bourdieu em sua 

obra “Coisas Ditas”, ser um “instrumento de ruptura com o ponto de vista objetivista”, 

ao mesmo tempo, busca “recusar a ver a estratégia como o produto de um programa 

inconsciente, sem fazer dela o produto de um cálculo consciente e racional. Ela é o 

produto do senso prático como sentido do jogo, de um jogo particular, historicamente 

definido, que se adquire desde a infância, participando das atividades sociais” 

(BOURDIEU, 1990, p. 81). Não existe, por isso, uma obediência mecânica às regras 

estabelecidas no jogo, implicando sim, o desejo, o interesse em fazer o que deve ser 

feito, o que é estabelecido ou demandado pelo jogo.  

O princípio da estratégia não deve ser visto como um cálculo consciente, 

mas “uma relação inconsciente entre um habitus e um campo (...). O habitus, 

sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que 
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funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de estratégias que 

podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de seus atores sem terem 

sido expressamente concebidas para este fim”. Assim, “há toda uma reeducação a 

ser feita para escapar à alternativa entre o finalismo ingênuo e a explicação de tipo 

mecanicista” (BOURDIEU, 1983, p. 93-94). 

Como retoma Ferreira, a partir dessa noção de Bourdieu, “a estratégia não 

pode ser entendida como um ato livremente escolhido pelo indivíduo, mas como um 

exercício do senso prático por parte de agentes sociais que procuram concretizar 

suas perspectivas e projetos no quadro das condições próprias ao universo social 

específico em que vivem” (FERREIRA, 1995, p. 15). 

As estratégias utilizadas pelos indivíduos e(ou) grupos de indivíduos 

possibilitam sua disposição no interior de um campo e na manutenção de seu 

posicionamento. Para tanto, as regras do jogo são percebidas e vivenciadas por 

meio das práticas engendradas em função do habitus. As estratégias são definidas, 

portanto, pela busca da reprodução da vida nos espaços sociais, econômicos, 

culturais, políticos, sendo isto não um processo mecânico, mas, sobretudo, de 

características dinâmicas propulsoras de transformações e(ou) adaptações. 

Essas dinâmicas de reprodução podem ser percebidas em diversas 

estruturas sociais, dentre essas os processos de organização do campesinato. As 

famílias da agricultura camponesa, não diferente de outras coletividades da 

sociedade, podem ser reconhecidas por suas estratégias de produção da vida 

material e das práticas de reprodução social conforme destaca Wanderley em uma 

de suas obras: 

 

(...) o campesinato pode ser visto de uma maneira mais restrita, como uma 
forma social particular de organização da produção. Fala-se, neste caso, de 
uma agricultura camponesa, cuja base é dada pela unidade de produção 
gerida pela família. Esse caráter familiar se expressa nas práticas sociais 
que implicam uma associação entre patrimônio, trabalho e consumo, no 
interior da família, e que orientam uma lógica de funcionamento específica. 
Não se trata apenas de identificar as formas de obtenção do consumo, por 
meio do próprio trabalho, mas do reconhecimento da centralidade da 
unidade de produção para a reprodução da família, através das formas de 
colaboração dos seus membros no trabalho coletivo – dentro e fora do 
estabelecimento familiar –, das expectativas quanto ao encaminhamento 
profissional dos filhos, das regras referentes às uniões matrimoniais, à 
transmissão sucessória etc. (WANDERLEY, 2009a, p. 187) 
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Numa visão que enfatiza as múltiplas dimensões do processo de 

reprodução, Claude Raynaut o compreende como dinâmico, uma síntese entre 

permanência e mudança. Assim, a noção de reprodução não pode ser assimilada à 

de repetição invariante, “mas que seja vista como o processo dinâmico de 

perpetuação de uma entidade coletiva. Perpetuação que, na maioria das vezes, só 

pode se realizar à custa de transformações e de adaptações” (RAYNAUT, 1994, p. 

84). 

A reprodução social é, para ele, “o campo onde se ordenam as relações 

sociais, onde se organizam as instituições e onde se confrontam as estratégias 

particulares” (RAYNAUT, 1994, p. 84). Seu conceito de reprodução inclui diferentes 

dimensões e busca constituir um quadro analítico para ser confrontado em  

avaliações empíricas: 

 

a) A reprodução social se refere às “dinâmicas sociais e culturais pelas 
quais um grupo social, uma comunidade, uma sociedade global buscam 
perpetuar-se ao longo da história como sistema organizado, ao mesmo 
tempo que se ajustam e se transformam ao passar por períodos de crise”; 

b) A reprodução biodemográfica se refere às “dinâmicas populacionais 
pelas quais a composição de um grupo humano e o estado de saúde de 
seus membros evoluem, se adaptam e se regulam”; 

c) A reprodução econômica se refere aos processos “técnicos e econômicos 
segundo os quais um sistema de produção funciona e se modifica de 
maneira a produzir e a fazer circular os bens e as mercadorias necessários 
para que um grupo humano possa continuar a existir e a manter suas trocas 
com o exterior”; 

d) A reprodução ecológica se refere às “dinâmicas próprias aos sistemas 
físicos e naturais, em relação com as modificações introduzidas pela ação 
dos homens (antropização)”. (RAYNAUT et al., 1999, p. 6). 

 

A multidimensionalidade da reprodução dos agricultores familiares da 

Cooperafloresta, em nosso caso, verifica-se pelos diversos elementos que tornam 

esse processo dinâmico e complexo. Este processo de reprodução implica 

contradições internas, conflitos e solidariedades, além de construir interfaces com 

elementos externos (nos sentidos tanto de dentro para fora quanto de fora para 

dentro – das suas comunidades); elementos estes que podem representar 

aproximações e distanciamentos, equilíbrios e desequilíbrios, tensões e conflitos, 

assim como transformações e adaptações que possibilitam sua reprodução social, 

cultural, econômica, ambiental. Os avanços em um domínio podem muitas vezes 

representar os limites e as barreiras em outros domínios. 
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Os processos de reciprocidade e solidariedade são parte constitutiva das 

estratégias de reprodução social dos agricultores camponeses e familiares. Pela sua 

relevância especial na Cooperafloresta, dadas suas especificidades produtivas e 

organizativas, merecem uma discussão mais aprofundada que se empreenderá a 

seguir.  

 

1.2.3 Dádiva, reciprocidade e solidariedade: estratégias de reprodução das 

redes sociais 

 

Como ponto de partida, compreende-se inicialmente por dádiva o dom, o 

presente, aquilo que se dá, como oferta ou donativo.  

A teoria da dádiva tem como sua principal referência a obra de Marcel 

Mauss, o Ensaio sobre a dádiva, publicada em 1923-24, em que faz uma análise dos 

processos de troca nas denominadas, à época, sociedades arcaicas, sobretudo na 

reflexão sobre a obrigatoriedade de retribuir as dádivas, os dons, os presentes. 

Mauss (2003, p. 188), nesse sentido, organiza algumas indagações, formuladas 

como um problema de pesquisa: “Qual é a regra de direito e de interesse que, nas 

sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz que o presente recebido seja 

obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa dada que faz que o donatário 

o retribua?” 

Percebe-se, no problema proposto, uma das características essenciais da 

dádiva, que é justamente a construção de interconexões sociais possibilitadas pela 

troca de dons, presentes, donativos, em virtude de criar laços de reciprocidade. Ao 

receber um dom, o recebedor deste dom passa a assumir compromisso de 

retribuição, isto é, define-se a necessidade de retorno deste dom. Por sua vez, este 

retorno não necessariamente se materializa da mesma forma, pois não se trata de 

uma troca monetária, e sim, manifesta-se como uma troca de caráter mais societal, 

moral, simbólica. 

Sabourin (2006, p. 9), em seus estudos sobre a teoria da dádiva, salienta 

estas dimensões social e simbólica: 

 

A relação de ajuda mútua depende de laços sociais, sentimentais e até 
simbólicos e se diferencia da troca ou do intercâmbio mercantil primeiro 
porque não implica numa retribuição equivalente ou monetária que livraria o 
beneficiário da sua divida. De fato, existe uma expectativa de retorno da 
ajuda, encorajada pela pressão social e por valores de honra e prestígio, 
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mas, essa devolução não é contratual nem obrigatória. Pode ser diferida no 
tempo, assumida por outro membro da família e se traduzir também, por 
uma prestação de natureza diferente do trabalho, uma dádiva de sementes, 
um gesto de amizade, uma presença pessoal num momento de 
necessidade. 

 

A dádiva estabelece vínculos entre as pessoas por meio dos processos de 

dar e aceitar o dom como um símbolo, isto é, ao dar um dom constrói-se um vínculo 

social e simbólico com aquele que aceita o dom que demos. Dessa maneira, 

tornamo-nos anfitriões no processo de presentear, pois aquele que é presenteado 

ao receber passa a ser um hóspede; por outro lado, ao mesmo tempo, somos 

potencialmente hóspedes – isso em função da possível ação recíproca.  

Mauss (2003, p. 263) afirma que “(...) a circulação dos bens acompanha a 

dos homens, das mulheres e das crianças, dos festins, dos ritos, das cerimônias e 

das danças, mesmo a dos gracejos e das injúrias. No fundo, ela é a mesma”. Pois, 

“se coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem ‘respeitos’ – 

podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas é também porque as pessoas se dão ao 

dar, e, se as pessoas se dão, é porque se ‘devem’ – elas e seus bens – aos outros”. 

Dessa maneira, evidenciam-se dinâmicas de sociabilidade pela dádiva, 

permitindo um processo de vínculo entre os indivíduos, e, também, entre grupos 

sociais, caracterizando aspectos de aliança, de laços sociais. Esses laços sociais 

podem se estender em várias dimensões da comunidade, pois estabelecem redes 

sociais de confiança e troca, ajuda mútua. 

A teoria da reciprocidade pode ser pensada, justamente, pelas elaborações 

teóricas e práticas a partir da teoria da dádiva de Mauss. Sabourin (2008), no artigo 

Marcel Mauss: da dádiva à questão da reciprocidade, afirma:  

 

Desenvolverei uma reflexão em torno de um duplo paradoxo do Ensaio 
sobre a dádiva (que passou a fazer parte do livro Sociologia e antropologia, 
1950). De um lado, Mauss evidencia que a dádiva é o oposto da troca 
mercantil e, paradoxalmente, procura nela a origem da troca (ou do 
intercâmbio). De outro lado, mostra a essência da reciprocidade com o 
caráter universal da tríplice obrigação de “dar, receber e retribuir”, mas não 
chega a teorizar sobre tal reciprocidade, trabalho que deixou para seus 
seguidores, em particular Lévi-Strauss (1967 [1947], 1997 [1950]) e, mais 
recentemente, Temple e Chabal (1995), Temple (1998, 2003), Godbout 
(2000, 2007), entre outros. Mas não há consenso entre os seguidores e 
estudiosos do Ensaio sobre a dádiva. Sigaud (1999) mostra, assim, uma 
descontinuidade da herança de Mauss e, sobretudo, as diversas 
interpretações, às vezes contraditórias, que foram feitas do Ensaio. A autora 
analisa como Lévi-Strauss (1997 [1950]) utilizou partes do Ensaio... para 
justificar sua teoria da troca generalizada e da troca simbólica. Devemos a 
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Temple e Chabal (1995 e 2003) uma explicação renovada das contribuições 
respectivas de Mauss e de Lévi-Strauss para a teoria da reciprocidade. 
(SABOURIN, 2008, p. 131-132) 

 

A reciprocidade explicita ações de solidariedade entre os indivíduos e grupos 

sociais, construindo um espírito de compartilhamento no âmbito da comunidade, 

mediante diversas ações tanto materiais quanto simbólicas. Revela-se, também, por 

meio da ação de reciprocidade a definição de laços entre os envolvidos, pois 

possibilita o reconhecimento do outro e efetiva sua participação nos espaços sociais, 

havendo um duplo sentido (reprodução) nas ações e dons. Temple (2010, p. 4) 

reforça que: 

 

Quando a reciprocidade permite uma relativização de si e dos outros que 
tende para um estado intermediário equilibrado, o resultado é o sentimento 
de pertencer à uma humanidade comum. Quando essa relativização está 
desequilibrada por um dos pólos que domina o outro, este sentimento 
reflete as características do pólo oposto! Por exemplo, o doador (que perde 
o que dá) terá o sentimento de adquirir o valor de humanidade (o prestígio) 
enquanto o donatário, que recebe, terá o sentimento de perder a cara. 
Disto, para ele, o desejo de reconquistar prestígio, que se traduz pela 
obrigação de reciprocidade, a obrigação de dar de novo, de devolver.  

 

Contudo, é fundamental explicar que Temple salienta que se deve 

diferenciar a reciprocidade (reprodução de dádivas) em relação à simples troca 

(permuta de objetos), pois, de acordo com Sabourin (2009, p. 56), “Temple constata 

que a dádiva não é desinteressada; porém, é motivada, antes de tudo, pelo 

interesse pelo outro, pelo reconhecimento do outro (...). Faz distinção entre a troca e 

a reciprocidade”, e continua citando o próprio Temple:  

 

A troca é motivada pelo interesse que se dá às coisas por elas mesmas ou 
por seu valor simbólico. Ela é feudatária da posse e até do acúmulo. Pelo 
contrário, com a dádiva recíproca, o ato prevalece sobre a coisa. Mas a 
troca é por vezes dita recíproca, porque satisfaz o interesse de cada 
parceiro. Mas então, no que difere da reciprocidade? A reciprocidade 
envolve a preocupação pelo outro, ou seja, valores afetivos, tais como a 
paz, a confiança, a amizade e a compreensão mútua. A troca utiliza estes 
primeiros valores humanos para fazer a economia da violência. A troca é 
uma relação de interesses, mas que supõe uma reciprocidade mínima. 
Assim, uma possível confusão entre a troca e determinada forma de 
reciprocidade é compreensível. Porém, na realidade, a troca inverte o 
movimento da reciprocidade; pois ao invés de visar o bem do outro, busca 
satisfazer o interesse próprio. Ela é especialmente esta inversão, esta 
transformação da reciprocidade em seu contrário. (TEMPLE apud 
SABOURIN, 2009, p. 56) 
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A reciprocidade, portanto, é referenciada a partir dos valores afetivos, 

morais, como o respeito mútuo, amizade, confiança; pode ser expressada também 

em processos que geram o sentimento de responsabilidade e justiça. Revela-se nas 

relações sociais a produção desses sentimentos e valores morais, principalmente, 

nas ações intersubjetivas. Portanto, “as comunidades de reciprocidade e as 

sociedades de redistribuição estão fundadas sobre as estruturas de reciprocidade 

geradoras de valores éticos” (TEMPLE, 2003, p.3).  

Importante ressaltar a relevância dessas estruturas de reciprocidade 

definidas por Temple, sobre as quais Sabourin faz algumas reflexões sobre essas 

perspectivas, buscando explicitar como se organiza cada tipo de estrutura. São elas: 

 

As estruturas de reciprocidade binária correspondem às relações de aliança 
(casamento, compadrio, redes interpessoais etc.) que se estabelecem entre 
indivíduos, famílias e grupos. A relação de reciprocidade binária simétrica 
(cara a cara) gera a amizade. A relação de reciprocidade binária assimétrica 
traz o prestígio do doador e a obrigação ou a submissão do donatário 
(dádiva agonística, potlach). 

As estruturas de reciprocidade ternária envolvem pelo menos três partes. A 
relação de reciprocidade ternária pode ser unilateral, por exemplo, no caso 
da dádiva intergeracional (relação de pais para filhos). Ela gera então o 
sentido de responsabilidade. Ela pode ser bilateral, como no caso do 
compartilhamento de recursos comuns. As relações de reciprocidade na 
estrutura ternária bilateral produzem a justiça e a confiança.  

Na estrutura de reciprocidade centralizada, as prestações e decisões são 
distribuídas por um centro de redistribuição (o chefe, o patriarca, o rei, o 
poder religioso ou o Estado). Nessa estrutura, a confiança torna-se 
obrigação e obediência ao centro de redistribuição. (SABOURIN, 2009, p. 
59-60) 

 

Essa sistematização permite a análise dos processos de reciprocidade tanto 

nos espaços locais, comunitários, quanto em situações mais amplas, regionais, 

globais – em diversas dimensões (sociais, econômicas, políticas, culturais, dentre 

outras); isto é, torna-se um instrumento metodológico de investigação da sociedade, 

potencializando elementos de diagnóstico, análise e avaliação. 

Como vemos, a confiança (dentre outras características) é um dos 

elementos centrais no estabelecimento da rede de relações sociais (inclusive nas 

ações de reciprocidade), produzindo nódulos no tecido social entre os indivíduos e 

grupos, que mobilizam recursos nos processos de organização da vida social, os 

quais superam possíveis transações de mercado. 
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A importância dos processos de reciprocidade no desenvolvimento rural e 

seu caráter alternativo às estruturas de mercado são enfatizados por Ploeg (2008, p. 

67), referenciando-se em Sabourin (2006) e Saccomandi (1991, 1998):  
 

Quando se discutem processos de desenvolvimento agrário e rural 
baseados no campesinato, é necessário dar especial atenção à importância 
da reciprocidade. A reciprocidade (ver Sabourin, 2006, para uma discussão 
atualizada) implica que os recursos possam ser mobilizados 
independentemente de toda e qualquer estrutura de mercado (...). Através 
da reciprocidade, os mercados podem ser evitados. Vamos supor que estes 
dois agricultores estavam enfrentando uma situação de falta de dinheiro. Se 
eles tivessem sido obrigados a operar através dos mercados de trabalho e 
de tração animal, nenhum deles teria conseguido mobilizar o recurso em 
falta. Nestas situações, a reciprocidade “libera” de fato os recursos. 
Contudo, mesmo quando o dinheiro não é um impedimento, a reciprocidade 
é extremamente vantajosa comparada com a alternativa do mercado, 
especialmente porque a reciprocidade funciona como um mecanismo para 
manter a qualidade. O trabalho tem que ser bem feito, assim como a terra 
de ser lavrada com profundidade e precisão suficientes. Caso contrário, 
pode ocorrer uma ruptura prejudicial nas trocas mútuas. Através do 
mercado, esse tipo de qualidade é muito mais difícil de alcançar e de 
manter. A reciprocidade impede o oportunismo que é intrínseco ao 
funcionamento do mercado (Saccomandi, 1991, 1998).  

 

A reciprocidade favorece as ações de solidariedade, potencializando várias 

formas de redes sociais. A solidariedade, como modo de vida, possibilitou a 

ressignificação das redes, valorizando-se os espaços de companheirismo, ajuda 

mútua, colaboração, cooperação, e não somente entre as pessoas ou grupos 

sociais, mas também na relação do ser humano com a natureza. 

 A solidariedade pode permitir uma reorientação do desenvolvimento 

sociopolítico-econômico-ambiental numa perspectiva socioambiental que 

potencializa uma reorientação estratégica na organização sustentável da sociedade 

e, também, pode produzir ações que promovem resistência aos impactos da 

sociedade globalizante.  

Sobre solidariedade e a influência das redes pode-se propor a seguinte 

relação interpretativa: “Para os agricultores que compartilham o espaço das 

organizações comunitárias, as práticas culturais que se realizam na comunidade 

reforçam valores do grupo e preservam uma rede de relações face a face que os 

distingue do mundo exterior” (MENDRAS, 1978). E, dessa maneira, “as atividades 

comunitárias, nesse sentido, valorizam positivamente a solidariedade, criam novas 

formas de integração (como a troca de dias, aquisição conjunta de mercadorias) 

fortalecem as instituições que os promovem e reforçam a identidade de grupo” 
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(BRANDENBURG, 1999, p.119). Perpassando as estratégias de reprodução social 

nos espaços dos agricultores familiares, torna-os mais fraternos (RODRIGUES, 

2004).  

A solidariedade pode ser explicada de diversas formas, mas sua base é a 

ideia de relação e interdependência, assistência recíproca, o companheirismo4, o 

estar com o outro e pensar no outro, construir com o outro, decidir com o outro em 

função do conjunto e sem deixar de lado as individualidades, mas contrapondo-se a 

uma visão individualista fundamentada em valores de competitividade característicos 

do mundo moderno5. 

Pode ser identificada, contemporaneamente, nessa dinâmica da 

solidariedade, forte influência dos movimentos sociais vinculados à Igreja, por meio 

de suas ações pastorais e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), alicerçadas 

na Teologia da Libertação, assim como da educação popular expressa na pedagogia 

de Paulo Freire. Incorporando essas questões, Arruda (1998, p. 8) expressa o 

pensamento sobre os espaços sociais baseado em princípios da socioeconomia 

solidária, onde “a ética própria da cultura e socioeconomia solidárias [...] é a ética do 

ser humano concreto. Ela se funda na visão de que o ser humano é por natureza um 

ser-relação”. E, continua: “Sou relação comigo mesmo, com a natureza, com a 

sociedade contemporânea e a humanidade enquanto espécie em evolução, e com 

cada outra pessoa. Isto me coloca numa situação natural de interconexão 

indissolúvel com os outros e o Cosmos.” 

Nessa perspectiva, é importante perceber que as relações sociais 

necessariamente devem ser transformadas e as dinâmicas de trabalho devem ser 

repensadas quando se busca a solidariedade como característica fundamental nas 

alternativas estratégicas de reprodução social. Para Favareto (2000, p. 17), “a 

concepção de desenvolvimento solidário pressupõe também um questionamento à 

                                            
4 De acordo com o Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano (2007, p. 1086), solidariedade é um 
“termo de origem jurídica que, na linguagem comum e na filosofia, significa: 1o Inter-relação ou 
interdependência”. E, continua, “2o Assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo 
(p.ex. solidariedade familiar, solidariedade humana etc.). Neste sentido, fala-se de solidarismo para 
indicar a doutrina moral e jurídica, fundamentada na solidariedade”. 
5 “O solidário é o companheiro (...) Ela vem do latim, ‘cum-panere’, e significa algo mais ou menos 
como ‘aqueles que comem juntos o pão da vida’. Logo, o companheiro, o solidário, é aquele que 
divide sua vida com os outros, aquele para quem a vida não é apenas uma co-existência com os 
outros, mas uma verdadeira convivência, um viver com os outros.” (GALLO, 1999, p. 26). É 
importante, nessa visão, rejeitar a ideia muito propagada em nosso mundo neoliberal que 
solidariedade é igual a voluntariado. 
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submissão do trabalho ao capital, exigindo a construção de uma nova centralidade 

para o trabalho, através do resgate dos valores da solidariedade e da autogestão.” 

As estruturas de sociedade e as relações sociais deixam de ser pensadas 

apenas do ponto de vista puramente econômico (produtividade ou consumo 

material) e uma ampliação dos olhares passa a ser fundamental. Na constituição da 

Cooperafloresta, essa perspectiva de se construir relações solidárias foi explicitada 

no seu ideário e as ações de reciprocidade, já parte da vida dos agricultores-

membros, passaram a ser vista sob esse ângulo. 

Partindo desses conceitos e noções, construi-se uma problemática de 

pesquisa e um percurso metodológico que discutiremos a seguir. 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: os 

agricultores da Cooperafloresta (núcleo da Rede Ecovida) como sujeitos e objeto de 

estudo 

 

As comunidades de agricultores familiares associados à Cooperafloresta 

manifestam características de uma comunidade rural, apresentando elementos de 

uma cultura camponesa, entre os quais os laços de parentela e de vizinhança como 

base das sociabilidades e os mecanismos de entreajuda e reciprocidade ali 

presentes. Suas condições de vida, anteriormente à Cooperafloresta, estavam se 

deteriorando, em função do empobrecimento do solo, dificuldades de produzir e 

comercializar, com consequente aumento do êxodo dos mais jovens. As novidades 

produtivas trazidas pela agrofloresta e pelas inovações organizativas que 

introduziram com a Cooperafloresta foram decisivas para chegar à sua situação 

atual. Assim, o problema de pesquisa define-se a partir das seguintes questões: de 

que forma a opção pelo sistema agroflorestal e agroecológico nas atividades 

produtivas, mediante a organização de uma associação de base (no caso a 

Cooperafloresta, integrante da Rede Ecovida), representa, por um lado, uma 

possibilidade de reprodução social dos agricultores associados e, por outro, 

de se identificarem como agentes de um projeto de vida e projeto comunitário 

que se pretendem alternativos (nas dimensões produtivas, sociais, 

econômicas, políticas, ambientais, culturais)? Como as estratégias de 

reciprocidade e solidariedade são reproduzidas e revitalizadas no âmbito 

desse novo ambiente socioprodutivo e simbólico, favorecendo a reprodução 
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social dos agricultores familiares e camponeses associados à 

Cooperafloresta? 

Essas questões explicitam o problema central de pesquisa, compreendendo 

como pressuposto a reconstrução de algumas dinâmicas sociais e dos mecanismos 

alternativos de uma cultura de participação e solidariedade, nos seus diversos 

espaços sociais e políticos, os quais explicitam a valorização dos espaços 

comunitários por parte dos agricultores da Cooperafloresta, e nos indicam outras 

questões pertinentes: quais as estratégias que potencializam a (re)construção da 

cultura camponesa, alicerçada nos processos de solidariedade e reciprocidade, e 

que modificam a qualidade de vida? De que maneira os agricultores ecológicos da 

Cooperafloresta se inserem em redes sociais locais e não locais?  

Para realizar este trabalho, destacaram-se como objetivos: apresentar a 

história de construção e organização da Associação Cooperafloresta e sua opção 

pelos processos produtivos da agroecologia e dos sistemas agroflorestais e 

investigar os possíveis reflexos nos processos de reprodução social dos agricultores 

associados; analisar as diversas ações de reciprocidade, reconhecimento e 

interconhecimento,  nos espaços intra e intercomunitários no âmbito da associação; 

analisar as formas de (re)construção das dinâmicas sociais e dos mecanismos 

alternativos de uma cultura de participação e solidariedade, em seus diversos 

espaços sociais e políticos; compreender as dinâmicas comunitárias, 

intercomunitárias e outras interconexões societais (consumidores e outros) nas suas 

diversas dimensões (produtivas, ambientais, econômicas, sociais, políticas, 

culturais).  

Para tanto, torna-se importante explicitar alguns elementos que contribuíram 

não somente na definição do nosso problema de pesquisa, mas também da escolha 

do caso e da própria inserção nesta linha de pesquisa no Programa de 

Doutoramento da Sociologia (linha: Ruralidades e Meio Ambiente). Porém, o ponto 

de partida foi nossa inserção (como pesquisador) no grupo de doutorandos 

vinculados a turma VIII do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (MADE-UFPR), como convidado para analisar as questões sociais 

e compor o grupo interdisciplinar de pesquisa sobre “Questão Alimentar e 

Agroecologia”, conforme já explicitado na apresentação desta tese.  
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Na sequência serão abordados os procedimentos metodológicos do trabalho 

coletivo e do trabalho individual, assim como os elementos da participação em 

metas de pesquisa do Projeto Agroflorestar da Cooperafloresta.  

 

1.3.1 Trabalho coletivo – procedimentos metodológicos e construção 

interdisciplinar da pesquisa 

 

O presente estudo foi organizado, em sua etapa inicial de execução, em 

conjunto com o projeto coletivo elaborado pelo grupo de pesquisa sobre “Questão 

alimentar e agroecologia” do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

UFPR, intitulado “Tecendo uma globalização alternativa: experiências da Rede 

Ecovida na construção de alternatividades socioambientais para o enfrentamento da 

questão alimentar”.  

A análise realizada partiu de estudo inicial sobre os fatores que 

desembocaram nas manifestações públicas da crise alimentar nos anos de 2007-

2008, buscando articular elementos conjunturais e estruturantes que constituem o 

sistema agroalimentar na atualidade, pautado por uma concepção liberalizante que 

se torna desestruturadora dos sistemas locais de produção e abastecimento. Nesse 

sentido, passou-se a mapear experiências de alternatividades em construção, que 

pudessem representar um contraponto a esse processo. Assim, priorizou-se a busca 

por experiências de reestruturação e fortalecimento dos sistemas locais de produção 

com enfoque agroecológico. No Sul do Brasil, grande parte dos grupos que se 

propõem a esse desenvolvimento está vinculada à Rede Ecovida de Agroecologia, 

tomada, então, como espaço de referência para a realização do estudo. 

A pesquisa coletiva foi organizada em duas fases. Na primeira, houve uma 

aproximação ao objeto de pesquisa a partir da participação no 7º Encontro Ampliado 

da Rede Ecovida de Agroecologia, em Ipê (RS), em novembro de 2009, quando se 

realizou uma rápida caracterização dos núcleos da Rede: grupos de agricultores, 

organizações de consumidores, ONGs de assessoria, estrutura organizativa, gestão 

(coordenação e conselho de ética), tempo de existência, formas de cooperação, 

canais de comercialização, pontos fortes etc. 

O grupo possuía como meta entrevistar pelo menos um coordenador de 

todos os 24 núcleos da Rede, mas não foi possível entrevistar quatro (não foram 

entrevistados também os representantes dos dois núcleos cuja constituição foi 
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aprovada somente na assembleia final realizada no último dia do encontro). As 

informações obtidas durante a primeira fase da pesquisa coletiva foram tabuladas e 

incorporadas ao projeto coletivo do grupo de pesquisa.  

A segunda fase consistiu em visitas e entrevistas a membros de sete 

núcleos da Rede [26 agricultores(as), 14 técnicos e coordenadores de núcleos e 1 

representante de organizações de consumidores] realizadas entre janeiro e março 

de 2010. Cabe destacar que algumas destas entrevistas foram realizadas com duas 

ou três pessoas, tanto com agricultores(as) membros de grupos quanto com 

técnicos e diretores, o que denota que o número efetivo de entrevistados foi maior 

[37 agricultores(as) e 17 coordenadores/técnicos]. 

Para a seleção desses núcleos considerou-se a necessidade de se 

contemplar a diversidade social e econômica dos núcleos que compõem a Rede e 

os interesses das questões constantes nos projetos de tese dos cinco doutorandos 

do grupo. Para essa fase foram elaborados três roteiros de entrevistas, sendo um 

para cada um dos referidos tipos de entrevistados. (Verificar Apêndices 1, 2 e 3 – 

roteiros das entrevistas realizadas no mês de janeiro a março de 2010). 

Além disso, houve a possibilidade de se participar, na condição de 

observadores, em dois eventos organizados pelos núcleos, sendo um em Passo 

Fundo (RS) e outro na sede da Cooperafloresta na Barra do Turvo (SP). Para 

essa etapa a meta era que todos os doutorandos participassem de todas as visitas, 

o que na prática não foi possível. 

A maior parte das entrevistas foi gravada em áudio e disponibilizada aos 

demais membros do grupo de pesquisa. As informações coletadas por meio dos 

roteiros foram tabuladas e também disponibilizadas. Por fim, elaborou-se um 

relatório descritivo com os resultados obtidos nesta fase. Os Núcleos selecionados 

para realização de uma prospecção de dados mais aprofundada foram os seguintes: 

Maurício Burmeister do Amaral (PR), Agroflorestal (PR/SP), Libertação camponesa 

(PR), Sudoeste (PR), Planalto serrano (SC), Planalto (RS) e Litoral Solidário (RS).  

Os dois quadros (Quadro 1-A e Quadro 1-B) a seguir relacionados 

apresentam uma síntese de informações sobre os núcleos escolhidos para a 

pesquisa coletiva. A preocupação central nestes quadros foi traçar um perfil para 

demonstrar o número de grupos que formam o núcleo, sua estrutura organizacional 

e as principais estratégias de comercialização. A partir deste levantamento foi 

possível destacar as principais referências de atuação do grupo (denominada de 
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“pontos fortes”) que posteriormente serviram de base para a seleção dos núcleos 

onde seria realizada a pesquisa de campo. Cabe destacar que os números 

fornecidos são projeções feitas por representantes dos núcleos ou da coordenação 

da Rede, uma vez que esta, como organização, não conseguiu estruturar um 

sistema de informações que atualize estes dados. 
 

Quadro 1-A: Características de núcleos da Rede Ecovida de Agroecologia  

NÚCLEO 
COOPERAFLORESTA 

PR / SP 
 

MAURICIO 
BURMESTER DO 

AMARAL  
PR 

SUDOESTE 
PR 

 

LIBERTAÇÃO 
CAMPONESA 

PR 

Nº grupos 19 20 36 6 
Nº famílias 110 205 237 40 

Início na Rede 2001 2001 1999 2005 

Assessoria Não possui AOPA Assesoar e 
Capa MST 

Grupos 
consumidores ACOPA ACOPA Não possui Sem grupo 

Coordenação Diretoria com mandato 
de 2 anos 

Coordenador – 
estrutura da opa 

1 coord,  
1 secret,  

1 tesoureiro 

Coordenador, 
secretário e 

tesoureiro – 3 
membros 

Comissão de 
ética 

1 Representante de 
cada grupo  

Com seis 
membros (3 
titulares e  

3 suplentes) 

O grupo 
escolhe 9 
membros;  

6 efetivos e  
3 suplentes 

Espaços de 
articulação 

Fórum Oeste da AF, 
ANA (por meio da 

Rede), Comitê projeto 
Cultivando Agua Boa 

(Capa participa de 
outras Redes*) 

Consea, prefeitura 
de Curitiba 
(conflitos) 

Fórum 
Nacional de 

AF, 
Territórios da 
Cidadania, 

feira de 
sementes e 
agroecologia 

11 organização 
parceiras e 

cooperativas 

Feiras 4 5 feiras Ctba. e 3 
outros municípios 12 3 

Pontos fixos 1 Mercado municipal 1 - APAVI Sem ponto 
Outras 

iniciativas Todos Todos Todos Vendas para 
cooperativas 

Cooperação 

Mutirão. Trocas de 
mudas, sementes. 

Troca de alimentos. 
Troca de experiências e 
conhecimento na ações 
de manejo e produção 

Troca de produtos. 
Alguns mutirões, mas 
não é muito o costume 

da comunidade. 
Coletivização da 

produção no 
Assentamento do 
Contestado (Lapa) 

As feiras 
possuem caixa 
único. Trocas 
de produtos. 

Troca de 
experiências 
de produção 

Trocas de 
sementes, 

fabricação de 
composto, 

cooperativa de 
produção 

Pontos fortes Sistema agroflorestal 
Mutirão  

Certificação e 
organização 

 

Inserção em 
um espaço 

forte de 
articulação 

política. Foco 
histórico de 

lutas. 
Organização 

Cachaça 
orgânica e 

ideologia forte 
Coletivização da 

produção 
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Quadro 1-B: Características de núcleos da Rede Ecovida de Agroecologia  

NÚCLEO 
LITORAL SOLIDÁRIO 

RS 
NUCLEO PLANALTO  

RS 
PLANALTO SERRANO 

SC 
Nº grupos 17 9 35 
Nº famílias 120 50 700 

Início na Rede Criação em 1999. 
funcionamento em 2001 2001/2002 

1998/2001 (se articula 
desde o início da rede, 

mas como NR em 2001) 

Assessoria Centro Ecológico Cetap 

VIANEI/IBENS + 
ECOSERRA/MST/MAB 
(estas de produção e 

assessoria) 
Grupos 

consumidores 1 Não possui Não 

Coordenação 1 coord, 1 secret,  
1 tesoureiro 

1 coord, 1 secret, 1 
tesoureiro 

Coordenador + 
tesoureiro 

Comissão de 
ética 

1 Representante de cada 
grupo 

com seis membros (3 
titulares e 3 suplentes). 

Formado por 
agricultores e 
consumidores 

1 por município + 1 do 
NR 

Espaços de 
articulação 

Rede Jussara, Coop sem 
fronteiras NÃO Fórum catarinense de 

EPS 

Feiras 1 Torres, 2 Caxias, 1 
Canoas, 4 Porto Alegre 5 10 em 10 municípios 

Pontos fixos Não possui 2 1, incipiente 

Outras 
iniciativas 

Circuiro Sul da Rede 
Ecovida  

Cerca de 20 
Via Ecoserra: 

planejamento coletivo 
de produção e 

comercialização 
projeto do pinhão 

agroindústrias em rede 
troca de experiências 

alguma troca de dias de 
trabalho, mas não há 
mutirões ou trabalho 

coletivo 

Cooperação 

Fome zero (integra 
todos). Mutirão e troca de 

serviços, fabricação de 
composto orgânico 

Troca de produtos 

O mercado institucional, 
circuito sul e os 

produtos da 
sociobiodiversidade 

(pinhão, por ex.) 

Pontos fortes 

Cooperativa de 
consumidores. Sistema 

agroflorestal. 
Comercialização de polpa 

de açaí na merenda 
escolar –  

açaí jussara 

Comercialização 
Ser um dos primeiros 

núcleos da Rede 
Ecovida 

 

Para realização do estudo prospectivo nesses núcleos, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, buscando levantar informações junto aos diferentes 

grupos sociais que integram a Rede Ecovida, agricultores, técnicos, dirigentes e 

consumidores. O quadro 2 (ver a seguir) apresenta a distribuição das entrevistas. 
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Quadro 2 – Número de entrevistados de acordo com o tipo de entrevistados, 
núcleo da Rede Ecovida, UF e municípios (Pesquisa de Campo Coletiva) 

 Núcleo UF Municípios entrevistas Entrevistas 
Agricultores (nº) 

Entrevistas 
coordenadores e 

técnicos (nº) 
1 Mauricio 

Burmeister do 
Amaral 

PR Campo Magro, Castro, Lapa, 
Cerro Azul, Curitiba 

10 2 

2 Libertação 
Camponesa 

PR Paranacity 2 2 

3 Planalto RS RS Passo Fundo, Santo Antonio 
do Palma, São Domingos do 
Sul 

2 2 

4 Litoral 
Solidário 

RS Torres, Dom Pedro de 
Alcântara e Três Cacheiras 

3 2 

5 Agroflorestal SP, 
PR 

Barra do Turvo, 
Adrianópolis 

3 2 

6 Planalto 
Serrano 

SC Lages, Anita Garibaldi, 
Otacílio Costa 

3 1 

7 Sudoeste PR Francisco Beltrão 3 2 
 Total   26 14 

FONTE: Relatório de pesquisa de campo coletiva (RODRIGUES et al., 2010). 
 

Por sua vez, essencial salientar que a investigação exploratória nos núcleos 

estudados, nessa etapa coletiva, foi estratégica para o reconhecimento preliminar 

das dinâmicas de organização da Rede Ecovida e suas diversas características.  

Esses procedimentos desenvolvidos coletivamente viabilizaram o processo 

de escolha dos espaços selecionados para os trabalhos individuais, além de permitir 

elementos de comparação e(ou) destaque dos diferenciais de cada núcleo da Rede. 

As pesquisas individuais selecionaram um ou mais núcleos dentre os investigados. 

No quadro 3 estão registrados o nome de cada pesquisador desse grupo e a 

temática das pesquisas individuais.  
 

Quadro 3 – Participantes do Grupo de Pesquisa “Questão alimentar e 
agroecologia” – titulação das teses de cada pesquisador 

Pesquisador Programa de 
Doutorado 

Título da Tese 

Almir Sandro Rodrigues SOCIOLOGIA-
UFPR 

Reciprocidade, solidariedade e reconstrução da 
identidade camponesa: estratégias de reprodução social 
dos agricultores familiares da Cooperafloresta.  

Julian Perez Cassarino MADE-UFPR A Construção Social de Mecanismos Alternativos de 
Mercados no âmbito da Rede Ecovida de Agroecologia. 
(defesa: 2012) 

Katia Isaguirre MADE-UFPR Sistemas Participativos de Garantia: os sujeitos da 
ruralidade e seus direitos na sustentabilidade 
socioambiental. (defesa: 2012) 

Luciano Celso B. G. 
Barbosa 

MADE-UFPR A pluriatividade na Agroecologia como uma Alternativa de 
Desenvolvimento para o Ambiente Rural. (defesa: 2013) 

Sidemar Presotto Nunes MADE-UFPR Influências teóricas e políticas nas práticas educativas da 
Rede Ecovida de Agroecologia. (defesa: 2012) 
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Dentre essas pesquisas enquadrou-se o presente estudo, sendo que o 

núcleo Agroflorestal se tornou foco – a Cooperafloresta foi o objeto de análise para a 

nossa pesquisa individual. Na sequência vamos explicitar os procedimentos 

adotados ao longo deste estudo de caso.  

 

1.3.2 Trabalho individual – procedimentos metodológicos  

 

A partir deste trabalho coletivo chegamos à definição do problema de 

pesquisa do nosso trabalho e o caso a ser estudado – a Cooperafloresta. Esta etapa  

também possibilitou a abertura dos caminhos da pesquisa com os agricultores dessa 

associação.  

Os agricultores associados da Cooperafloresta não são os únicos no 

universo da Rede Ecovida a resgatarem as práticas de reciprocidade e solidariedade 

(e isto não somente no âmbito da produção). O diferencial ali verificado é o uso 

rotineiro e sistemático do mutirão nas diversas dimensões da vida comunitária 

desses agricultores, o que levou à opção de análise desta realidade. E, também, a 

experiência inicialmente percebida nos espaços da Cooperafloresta demonstrava 

dinâmicas de comunidades camponesas que empreendiam mudanças no seu 

formato produtivo e organizacional, buscando novas possibilidades de reprodução 

social, com destaque no uso de tecnologias agroecológicas em Sistemas 

Agroflorestais.   

Esta pesquisa empírica, como um estudo de caso, foi analisada com 

elementos advindos da pesquisa bibliográfica e documental que possibilitou a 

organização de um quadro teórico cujos referenciais serão apresentados nos 

capítulos seguintes, com destaque no capítulo 2. E, na pesquisa de campo6, os 

dados coletados foram organizados e sistematizados em vários momentos. Diversos  

                                            
6 Para garantir a confiabilidade da coleta de dados e, ainda mais, a análise dos dados acessados 
buscou-se seguir alguns princípios e protocolos não somente de acesso das informações, mas, 
sobretudo, no registro, sistematização e uso dessas informações. Dentre os elementos protocolares 
destacam-se: a inserção do projeto de pesquisa deste trabalho no conjunto das pesquisas 
desenvolvidas junto à Cooperafloresta – características específicas desta pesquisa e as interfaces 
com as pesquisas desenvolvidas junto aos agricultores da Cooperafloresta, principalmente nos 
elementos acordados junto ao Projeto Agroflorestar (alguns elementos desse projeto são 
apresentados no capítulo 5). Em reunião realizada no sítio da família do Pedro Baiano (comunidade 
do Córrego do Franco – Adrianópolis/PR), em 11/02/2011, na qual se estabeleceram alguns 
princípios e metas para esta empreitada científica, o que garantiu um processo de troca de 
informações e socialização dos conteúdos e análises realizadas por cada pesquisador de forma 
individual ou coletiva. 
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instrumentos de pesquisa, com o intuito de compreender as dinâmicas dos quadros 

de vida e das situações de vida dos agricultores da Cooperafloresta, dos quais 

destacamos:  

 

 - Pesquisa Documental: foram reunidos e analisados documentos coletados 

junto à Cooperafloresta e à Rede Ecovida e outras entidades de representação da 

agricultura familiar, assim como, documentos acessados nos espaços comunitários. 

Dentre os documentos acessados destacamos os seguintes: Estatuto da Associação 

Cooperafloresta, Regimento Interno da Associação Cooperafloresta; Relatório do 

Planejamento da Associação Cooperafloresta de 2011; Projetos da Associação da 

Cooperafloresta (proposições e relatórios dos projetos: Projeto Iguatu, Projeto 

Abelhas, Projeto Agroflorestar, Projeto Agroflorestas e Projeto Frutos da 

AgroFloresta); Formulário de Apresentação de Projetos PDA – Mata Atlântica 

(proposto pela Cooperafloresta e Rede Ecovida), incluindo a construção de Plano 

Pedagógico Metodológico (2008-2009) entre outras ações; documentos, 

depoimentos e imagens nos sites da Rede Ecovida (http://www.ecovida.org.br/): 

estatuto da Associação Ecovida de Agroecologia, Regimento Interno da Associação 

Ecovida de Agroecologia,  Manual de Procedimentos para avaliação participativa da 

conformidade orgânica na Associação Ecovida de Agroecologia (processos e 

formulários da certificação participativa); página digital da Associação 

Cooperafloresta (http://www.cooperafloresta.org.br). 
 

- Observação participante ou “participação ativa observante” (DUMORA, 

2007) foi empreendida tanto para conhecer as ações da associação relativas ao 

mutirão quanto para compreender como os agricultores estão participando nos 

diversos espaços de organização da Cooperafloresta e de suas comunidades –

espaços estratégicos de vivência ao longo da pesquisa. Destacam-se aqui algumas 

atividades consideradas fundamentais para o reconhecimento das redes de 

organização dos agricultores na Cooperafloresta, além dos espaços de mutirão nos 

grupos e no convívio das famílias, como: participação dos pesquisadores no 

planejamento estratégico da associação; coordenação e assessoria na oficina sobre 

a comercialização; integração nas reuniões de formação e planejamento das ações 

de pesquisa do Projeto Agroflorestar; colaboração direta no processo de 

(re)cadastramento necessário para os agricultores acederem à Certificação 
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Participativa; organização e participação no Seminário sobre “Serviços Ambientais” 

por meio de palestra sobre as dimensões socioculturais dos Sistemas Agroflorestais.  
 

- Vivência do mutirão: participação nos espaços de mutirão, trabalhando lado 

a lado com os agricultores. O ato de participar efetivamente do mutirão construiu 

laços de disponibilidade e confiança, possibilitando observar e discutir sobre as 

estruturas de reciprocidade e organização comunitária, além de agregar vários 

outros conhecimentos sobre as dinâmicas sociais, culturais, técnicas no manejo de 

agroflorestas e na gestão dos grupos da Cooperafloresta. No quadro 4 são expostas 

algumas das atividades de mutirão acompanhadas ao longo do período da pesquisa 

de campo: 
 

Quadro 4 – Atividades de vivência em mutirão 
Local Data Descrição da(s) atividade(s) 

Mutirão - Área da família de 
Pedro Oliveira – comunidade 
Córrego do Franco  
* Este mutirão está descrito e 
analisado no capítulo 4 
(subitem: 4.3.1.1 – Atividades de 
produção) 

30/out/2010  
(manhã e tarde) 

Ações de capina seletiva, poda e plantio. Uma 
experiência de mutirão com o objetivo de renovar e 
potencializar uma área de agrofloresta foi vivenciada na 
propriedade da família do Pedro Oliveira. Participaram 
representantes das famílias do grupo, com pessoas de 
outros grupos, de técnicos da associação e de pessoas 
que não fazem parte da Cooperafloresta (pesquisadores 
de diversas áreas e amigos de outros municípios) 

Mutirão do Grupo - Área da 
família de Sidinei Maciel – 
Comunidade Três Canais. 
* Este mutirão está descrito e 
analisado no capítulo 4 
(subitem: 4.3.1.1 – Atividades de 
produção) 

22/jan/2011 
(período da 

manhã) 

Feita capina na área para reimplantação de agrofloresta, 
otimizando a produção de matéria orgânica e preparando 
a área para um novo plantio. Participação de integrantes 
de todas as famílias desse grupo, juntamente com minha 
ajuda e do Rodrigo (técnico da Cooperafloresta). Após o 
mutirão almoçamos na casa do Sidinei e o grupo fez 
reunião de socialização de questões da Associação e foi 
feito planejamento para a compra de ingredientes para o 
processamento da safra de goiaba das famílias do grupo 
(intuito: fazer goaiaba). 

Ajuda para descarregar 
caminhão – caixas no centro 
de embalagem (propriedade 
do seu Sezefredo) – 
comunidade Salto Grande 
(Barra do Turvo/SP) 

22/jan/2011 
(final da tarde) 

Com Rodrigo (técnico da Cooperafloresta) e Daniel 
Renaud Ho (pesquisador – graduação em Geografia – 
USP) junto com Claudenir (filho do seu Sezefredo) e mais 
3 pessoas da equipe de transporte e logística. 
Colaboramos no processo de descarregar caixas de 
produção de banana do caminhão de coleta das 
comunidades e separação no salão de embalagens – 
para posterior organização para envio às feiras e outros 
canais de comercialização.  

Reunião do Grupo do 
Estreitinho – após mutirão 
na área de João Miranda e 
formação com o técnico 
Oswaldinho 

24/jan/2011 
(período da 

manhã) 

Participei de atividade de capacitação e planejamento no 
grupo do Estreitinho (Adrianópolis/PR), o que foi 
organizado de forma conjunta com mutirão de limpeza de 
área de agrofloresta da família do seu João Miranda. 
Oswaldinho (técnico da Cooperafloresta) coordenou a 
atividade prática.  

Reunida (tipo de mutirão) em 
área da família do Élcio – 
comunidade da Areia 
Branca.  

18/jan/2012. 
Atividade durou o 
período da manhã 
(08:00 às 12:30h) 

Foi realizado um mutirão extra, chamado localmente de 
reunida, com o objetivo de abertura de área para uma 
renovação de agrofloresta (capina seletiva) e para plantio 
inicial de milho. Motosserra, foice, facão, enxada foram 
algumas das ferramentas utilizadas. Participação de 
cerca de 20 pessoas (9 famílias – incluindo membros da 
família beneficiada). A família ofereceu almoço a todos os 
participantes da reunida, oferecendo dois galos (ao 
molho) como prato principal.   
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Mutirão para reforma de 
Casa de Farinha – 
comunidade Areia Branca. 
* Este mutirão está descrito e 
analisado no capítulo 4 
(subitem: 4.3.2.1 – Atividades de 
manutenção ou recuperação de 
bens comuns) 

19/jan/2012 
(manhã e tarde) 

As atividades desse mutirão foram distribuídas em 3 
equipes: 1ª.) colheita de capim com intuito de fazer o 
telhado da casa de farinha; 2ª.) arrumar madeira para 
organizar e preparar o barracão para o monjolo; e, 3ª.) 
selecionar a árvore e começar a confecção do monjolo 
(acompanhei esta última equipe).  
Todas as famílias associadas à Cooperafloresta e 
Associação Quilombola estavam presente nesse mutirão.  

Mutirão para extração do mel 
e retirada da cera – 
produção comunitária em 
Areia Branca . 
* Este mutirão está descrito e 
analisado no capítulo 4 
(subitem: 4.3.2.1 – Atividades de 
manutenção ou recuperação de 
bens comuns) 

19/jan/2012 
(período noturno: 

das 19:30 às 
21:00h) 

 

Participei de atividades no preparo do mel desde retirada 
da cera com garfo desoperculador até o armazenamento 
da produção do mel em decantador. 
Participação de cerca de 8 famílias da comunidade (umas 
15 a 18 pessoas). 

Mutirão de colheita – área da 
família do Adilson – 
comunidade da Areia Branca 
(área localizada em Barra do 
Turvo/SP) 

23/mar/2013 
(período da 

manhã) 

Participei de mutirão do grupo da Areia Branca em área 
de agrofloresta da família do Adilson. Foi realizada 
colheita de banana (cerca de 25 caixas). Também foi feita 
limpeza de parte da área (com poda seletiva) e busca de 
ninho de cobra (observação: o Adilson foi mordido cerca 
de um mês antes nessa área). Participação de 
integrantes de todas as famílias desse grupo e de mais 
duas famílias da comunidade (muito em função do 
conhecimento sobre hábitos das cobras), juntamente com 
3 visitantes (amigos do Deno – irmão do Adilson) 
provenientes da ELAA (Escola Latino-Americana de 
Agroecologia – Lapa/PR).  

Observação: Sistematizado pelo autor. 

 

- Entrevista semiestruturada7: foi um dos instrumentos mais importantes do 

trabalho de campo, porque ela permitiu uma maior abertura das possibilidades de 

coleta de informações, uma vez que forneceu liberdade na exposição de 

experiências e expectativas por parte dos entrevistados. Foram desenvolvidos 

roteiros para não se perder o fio da meada da entrevista, e, ao mesmo tempo, 

garantir uma flexibilidade para aprofundar temas. Este roteiro dependeu das 

características do indivíduo ou grupo entrevistado (Verificar Apêndice 4 – roteiro das 

entrevistas realizadas no mês de janeiro e fevereiro de 2011). Foram incorporados 

às entrevistas elementos que buscaram entender a trajetória de vida e as formas de 

organização da produção. Estas entrevistas foram realizadas com 38 agricultores 

associados [e(ou) famílias] da Cooperafloresta (quadro 5 - lista de entrevistados) 

buscando recuperar por meio de seus relatos suas vivências no espaço comunitário, 

com o foco principal nas experiências de mutirão, ajuda mútua, solidariedade. Quase 

todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Foram também entrevistados 

                                            
7 A postura no ato de entrevistar pode modificar-se ao longo das entrevistas, permitindo o acúmulo de 
experiências e possíveis reorientações no ato de perguntar. O entrevistador tem uma participação 
ativa neste modelo de entrevista, visto que, mesmo existindo um roteiro, há a possibilidade de 
adicionar, no momento da entrevista, questões consideradas pertinentes para uma melhor 
compreensão do objeto e sujeitos em estudo. Também torna possível abrir espaço para os 
comentários não provocados pelo roteiro. 
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alguns técnicos da Cooperafloresta, sendo eles: Nelson e Lucilene (no projeto 

coletivo); além de conversas não registradas com Arthur, Rodrigo, Carlos e 

Oswaldinho.  
 

Quadro 5 – Lista de entrevistas com associados / famílias associadas à 
Cooperafloresta 

Associados e/ou Família de Associados Comunidade 
Anderson Miranda Batista (representante) Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Ari Gonçalves Batista / Maria Miranda Batista Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Adenilson Gonçalves Batista (Deno) Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Adilson Gonçalves Batista Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Afonso Gonçalves Batista (representante) / Dezenoura Batista Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Paulo Cordeiro Moreira / Nadil Moreira Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
Osni Alves Lourenço (representante) / Aparecida C. dos Santos Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Urias de Assis Mota / Maria Aparecida da Silva Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Adir da Mota Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Benilde de Assis Mota / Lindamira de Sousa Reis Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Carlos da Silva (Carlinhos) / Valdilene Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Jonas de Assis Mota / Ana Mota Estreitinho – Adrianópolis/PR 
José da Silva (Zé Silva) / Tereza Gonçalves de Oliveira Estreitinho – Adrianópolis/PR 
João Alves de Miranda / Margarida Agrair Miranda Estreitinho – Adrianópolis/PR 
Oraci Bandeira (representante) / Tereza Silva Bandeira Indaiatuba – Barra do Turvo/PR 
Mauricio e Cibele  Indaiatuba – Barra do Turvo/PR 
Zé Baleia (representante – atual presidente da Associação) Aroeira – Barra do Turvo/SP 
Inês Maciel dos Santos / Sebastião Farias dos Santos  Três Canais – Adrianópolis/PR 
Sidinei Maciel dos Santos / Eliane Faria dos Santos Três Canais – Adrianópolis/PR 
Claudinei Maciel dos Santos / Lindacir Lourenço da Silva Três Canais – Adrianópolis/PR 
Gilmar Batista de Souza / Jorlene Boaventura da Rosa Três Canais – Adrianópolis/PR 
Pedro Oliveira de Souza / Maria de Lourdes Córrego do Franco – Adrianópolis/PR 
Damião / Maria Córrego do Franco – Adrianópolis/PR 
José Moreira Córrego do Franco – Adrianópolis/PR 
José Maria (Zé Maria) Primeiro Ribeirão – Barra do Turvo/SP 
Hélio Primeiro Ribeirão – Barra do Turvo/SP 
Antenor L. dos Santos (representante) / Roseli Ap. M. dos Santos Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP 
Osvaldo Alves Belemer / Paulina Pontes Maciel  Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP 
Reinaldo Batista Moreira / Maria Lucia Moreira  Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP 
Francisca Xavier da Rocha Pontes / Eduardo da Rocha Pedroso Terra Seca – Barra do Turvo/SP 
Marinelma Rodrigues de Paula (Nelma)  Terra Seca – Barra do Turvo/SP 
Reone de Moura (representante) Cedro – Barra do Turvo/SP 
Benedito de Paula Moura (Ditão) / Maria Tereza de Moura  Cedro – Barra do Turvo/SP 
Rogério Moura  Cedro – Barra do Turvo/SP 
Ronivaldo de Moura  Cedro – Barra do Turvo/SP 
Ronildo de Moura  Cedro – Barra do Turvo/SP 
Cleuza (*entrevista em conjunto com Marinelma – Terra Seca) São Pedrinho – Barra do Turvo/SP 
Esmael (*realizada uma conversa mais rápida, pois houve problema 
na localização do domicílio da família) 

Rio Vermelho – Barra do Turvo/SP 

Observação: as entrevistas muitas vezes foram realizadas não somente com o agricultor associado, 
mas com a família (em especial o casal de associados e algumas vezes com participação dos filhos, 
sendo que quando estes também são associados em particular aparecem separados na lista). 

 

- Descrição e análise das comunidades e grupos de famílias de associados à 

Cooperafloresta: buscou-se apresentar as comunidades analisando suas práticas e 

representações das redes de entreajuda (que vão ser apresentadas no capítulo 3). A 

escolha das comunidades deu-se pelas indicações de informantes locais (membros 

da Cooperafloresta – agricultores e técnicos) em função das características de 



41 
 

diversidade que representam no universo dessas comunidades e grupos. Foram 

selecionadas sete comunidades – não houve uma preocupação quantitativa na 

escolha, contudo, cerca de 70% dos associados à Cooperafloresta, organizados em 

14 grupos, vivem atualmente nessas sete comunidades que são as seguintes: 

comunidade Areia Branca (3 grupos), no município de Bocaiúva do Sul/PR; 

comunidades de Estreitinho (2 grupos) e Três Canais (2 grupos), no município de 

Adrianópolis/PR; e, comunidades de Indaiatuba (2 grupos), Terra Seca (2 grupos), 

Ribeirão Grande (1 grupo) e Cedro (2 grupos), no município de Barra do Turvo/SP. 

Ademais, destacamos que foram acessadas e conhecidas outras comunidades onde 

estão presentes agricultores e famílias de associados à Cooperafloresta, somente 

não focamos nos mesmos itens de análise descritos no capítulo 3. Nesta descrição 

de cada comunidade buscou-se seguir os seguintes elementos: indicação do total de 

famílias da comunidade e do número de famílias associadas (um quadro indicando 

os associados de cada grupo da Cooperafloresta na comunidade em análise foi 

incluído); apresentação de croqui e imagens da comunidade (destaque de domicílios 

das famílias associadas, e em algumas comunidades também indicado o domicílio 

das famílias não associadas); organização de árvore genealógica com destaque das 

famílias de associados à Cooperafloresta (em algumas comunidades foram 

agregadas árvore genealógica das famílias não associadas); representação das 

redes e dinâmicas de troca entre as famílias associadas à Cooperafloresta (em 

algumas comunidades foram agregadas as famílias não associadas). Pode existir 

variação de outros elementos descritos em cada comunidade, em virtude dos seus 

diferenciais.  
 

Durante a pesquisa, em ocasiões informais e em eventos organizados na 

associação, procurou-se discutir os dados coletados, as informações em geral e as 

percepções do próprio pesquisador com agricultores locais. Esse processo foi 

importante para confirmar e(ou) alterar o rumo da pesquisa. Além disso, aprofundou 

a relação de parceria na produção do conhecimento sobre eles mesmos. 
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CAPÍTULO 2 – AGRICULTORES FAMILIARES DA COOPERAFLORESTA E DA 

REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA: (RE)CRIANDO A PRODUÇÃO E A VIDA 

COTIDIANA PELA VIA DA AGROFLORESTA E DA AGROECOLOGIA  

  

As mudanças de paradigmas são processos lentos e são 
favorecidos por pressões da própria natureza. No Brasil, com seus 

ecossistemas ricos, os riscos de colapso podem demorar, mas 
existem sinais claros de que chegarão. É mais gratificante ver 

numa agrofloresta próspera o superávit e a função humana como 
dispersora e não devastadora. (...) Agora teremos que fazer o 

caminho de volta para a natureza. De volta às matas e a um tipo 
de consciência que devolverá ao homem sua condição                

de espécie amorosa e cooperativa. (Ernst GÖTSCH, 2002) 
 

Este capítulo apresenta e faz uma reflexão acerca do espaço onde se 

inserem os agricultores da Cooperafloresta, com ênfase nas características, nos 

potenciais e limites socioeconômicos do Vale do Ribeira tanto do lado paulista 

quanto paranaense. Também, discute e analisa a construção histórica da 

Cooperafloresta e algumas das estratégias de organização dos agricultores, como 

sua participação na Rede Ecovida de Agroecologia como núcleo organizativo, assim 

como a adoção das tecnologias de produção da agroecologia e agrofloresta.  

Os Sistemas agroflorestais e a agroecologia são elementos estratégicos na 

reprodução social das famílias de associados à Cooperafloresta, compreendendo-os 

em uma perspectiva holística e sinérgica das diversas dimensões do modo de vida 

dos agricultores familiares.  

 

2.1 VALE DO RIBEIRA: algumas características socioeconômicas e a localização 

dos municípios onde se encontram as famílias associadas à Cooperafloresta 

 

A Cooperafloresta está organizada nos municípios da Barra do Turvo/SP, 

Adrianópolis/PR e Bocaiúva do Sul/PR (ver figura 1), no Vale do Ribeira, em 

comunidades de agricultores familiares, que adotam como base tecnológica a 

agroecologia e os Sistemas Agroflorestais (SAFs).  
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Figura 1 – Mapas do Estado de São Paulo e Estado do Paraná – localização 
dos municípios onde se encontram atualmente os agricultores associados da 
Cooperafloresta e brasões desses municípios 

Barra do Turvo/SP Adrianópolis/PR Bocaiúva do Sul/PR 

Fonte: mapas e brasões de Barra do Turvo/SP e de Bocaiuva do Sul/PR (BARRA DO TURVO, 2011; 
BOCAIÚVA DO SUL, 2011). E, mapa e brasão de Adrianópolis/PR (ADRIANÓPOLIS, 2011). 
Observação: os brasões desses municípios destacam símbolos de atividades rurais (além de outras 
características). 

 

O Vale do Ribeira agrega 23 municípios paulistas e sete munícipios 

paranaenses distribuídos na região da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape 

(ver figura 2 – identificação destes municípios). É reconhecida como a mesorregião 

do Vale do Ribeira nos Estados de São Paulo e Estado do Paraná (no Paraná 

também estes municípios fazem parte da região metropolitana de Curitiba – capital 

paranaense).   
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Figura 2 – Mapa dos Municípios do Vale do Ribeira - Estados de São Paulo e 
Paraná 

 
Fonte: http://www.valedoribeira.ufpr.br/mapapr.htm (UFPR, 2011) (adaptado pelo autor) 
Observação:  
Municípios no Estado de São Paulo (em verde claro): Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, 
Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, 
Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Sete 
Barras, Tapiraí e São Lourenço da Serra.  
Municípios no Estado do Paraná (em amarelo): Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, 
Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. 

 

Esse conjunto de municípios do Vale do Ribeira apresenta uma grande 

diversidade de características nas mais variadas dimensões (social, econômica, 

cultural, política, ambiental, geológica dentre outras), definindo contrastes e 

diferenças significativas entre suas microrregiões, nos conflitos entre o 

desenvolvimento socioeconômico e os processos de conservação e preservação 

ambiental e cultural.  

O fator ambiental pode ser considerado um dos principais elementos de 

riqueza desta região, sendo considerada uma importante referência para o Brasil e 

para os dois estados em questão (São Paulo e Paraná), especialmente por 

preservar 21% do que resta de Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) no país.  

Em função dessa característica ambiental, diversas formas de unidade de 

 

Tapiraí 
Juquitiba 

São Lourenço 
da Serra 
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conservação foram implantadas ali, conforme apresentado nas “Primeiras Palavras” 

do Livro organizado pela Cooperafloresta:  

 

O Vale do Ribeira chega ao início do século XXI com significativo patrimônio 
ambiental. São mais de 21 milhões de hectares de florestas, equivalentes a 
aproximadamente 21% dos remanescentes de Mata Atlântica do país, além 
de abrigar um dos mais importantes patrimônios espeleológicos do Brasil 
(BORN; TALOCCHI, 2002). Em 1999, a Reserva de Mata Atlântica do 
Sudeste, constituída por 17 municípios do Vale do Ribeira, tornou-se uma 
das seis áreas brasileiras que passaram a ser consideradas pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) 
como Patrimônio Natural da Humanidade (IPHAN, 1999). Outro aspecto 
peculiar do Vale do Ribeira é que mais da metade de seu território está 
inserido num mosaico integrado de unidades de conservação marinhas e 
terrestres, como Parques, Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental, as quais buscam formar um cordão de proteção do patrimônio 
natural, socioambiental, cultural, arqueológico, espeleológico e histórico 
(BORN; TALOCCHI, 2002). Parte destes espaços forma o Mosaico do 
Jacupiranga, que integra dezesseis unidades de conservação, totalizando 
240 mil hectares (SÃO PAULO, 2007). No entanto, não é só a riqueza 
ambiental que torna a região do Vale do Ribeira singular. Seu patrimônio 
cultural é igualmente valioso. Em seu território concentra-se o maior número 
de comunidades remanescentes de quilombos de todo o Estado de São 
Paulo, comunidades caiçaras, índios Guarani, pescadores tradicionais e 
agricultores familiares. Entretanto, é também no Vale do Ribeira que estão    
os mais baixos índices sociais e econômicos da Região Sudeste do Brasil. 
(STEENBOCK et. al.; VEZZANI, 2013, p. 19-20)  

 

Por outro lado, esta região do Vale da Ribeira, tanto em São Paulo quanto 

no Paraná, se caracteriza por um baixo desenvolvimento socioeconômico, 

explicitado por um dos mais baixos IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) 

desses dois estados, conforme demonstra o Quadro 6, onde se indicam posições 

negativas nas Unidades Federativas correspondentes. 

 

Quadro 6 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) – Censos de 
2000 e 2010 

 IDH-M 
2000 

IDH-M 
2010 

Classificação na unidade 
da federação (2000) 

São Paulo  0,702 0.783 - 

Barra do Turvo – SP 
 

0,482 
 

0,641 641  
(* de um total de 645 municípios) 

Paraná 0,650 0.749 - 

Adrianópolis – PR 
 

0,542 
 

0,667 374  
(* de um total de 399 municípios) 

Bocaiúva do Sul – PR 
 

0,523 
 

0,640 273 
(* de um total de 399 municípios) 

Fonte: PNUD (2013) – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 
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No censo de 2010, recentemente publicado pelo PNUD (julho/2013), são 

organizados dados comparativos entre os municípios tanto na Unidade Federativa 

quanto entre os municípios na base nacional (onde ocorreram mudanças no método 

de cálculo do IDH-M), o que pode ser verificado no quadro a seguir, em que se 

destaca a evolução dos IDH-M dos três municípios da base dos associados da 

Cooperafloresta. A inclusão de descrição do ranking de cada município demonstra 

um crescimento do IDH (ver Quadro 7), no entanto, ainda apresentam posição 

abaixo das médias estaduais e nacional, indicando fragilidades nos itens que 

envolvem os indicadores de desenvolvimento humano.  

 

Quadro 7 – Evolução de IDH-M e Ranking dos municípios onde se localizam os 
integrantes da Cooperafloresta 

Gráfico – Evolução IDH-M Ranking 

 

* Barra do Turvo ocupa a 
3275a posição, em 2010, em 
relação aos 5.565 
municípios do Brasil, sendo 
que 3274 (58,83%) 
municípios estão em 
situação melhor e 2.291 
(41,17%) municípios estão 
em situação igual ou pior.  
 
Em relação aos 645 outros 
municípios de São Paulo, 
Barra do Turvo ocupa a 
644a posição, sendo que 
643 (99,69%) municípios 
estão em situação melhor e 
2 (0,31%) municípios estão 
em situação pior ou igual. 

 

* Adrianópolis ocupa a 
2738a posição, em 2010, em 
relação aos 5.565 
municípios do Brasil, sendo 
que 2737 (49,18%) 
municípios estão em 
situação melhor e 2.828 
(50,82%) municípios estão 
em situação igual ou pior.  
 
Em relação aos 399 outros 
municípios de Paraná, 
Adrianópolis ocupa a 331a 
posição, sendo que 330 
(82,71%) municípios estão 
em situação melhor e 69 
(17,29%) municípios estão 
em situação pior ou igual. 
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* Bocaiúva do Sul ocupa a 
3291a posição, em 2010, em 
relação aos 5.565 
municípios do Brasil, sendo 
que 3290 (59,12%) 
municípios estão em 
situação melhor e 2.275 
(40,88%) municípios estão 
em situação igual ou pior. 
 
Em relação aos 399 outros 
municípios de Paraná, 
Bocaiúva do Sul ocupa a 
369a posição, sendo que 
368 (92,23%) municípios 
estão em situação melhor e 
31 (7,77%) municípios estão 
em situação pior ou igual. 

Fonte: PNUD (2013) – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.  
 

Percebe-se nesses municípios onde se encontram os agricultores da 

Cooperafloresta uma moderada diminuição da população total, porém, a população 

rural ainda é maior que a população urbana, não seguindo o processo de inversão 

que ocorreu há décadas, tanto com a população nacional (década de 1960) quanto 

dos estados de São Paulo (década de 1950) e Paraná (década de 1970), onde a 

população urbana é maior do que a população rural. No Quadro 8, baseado em 

dados do Censo 2000 e Censo 2010, demonstra-se que nesta última década 

ocorreu uma diminuição da população rural nos três municípios em destaque.  

 

Quadro 8 - Censo 2000/2010 – Total de população (urbana e rural)  
Unidade Total da 

população  
 

2000 

Total da 
população 

Urbana  
2000 

Total da 
população 

Rural  
2000 

Total da 
população  

 
2010 

Total da 
população 

Urbana 
2010 

Total da 
população 

Rural 
2010 

Brasil  169.799.170 
 

137.953.959 
(81,25%) 

31.845.211 
(18,75%) 

190.732.694 
 

160.879.708 
84,35% 

29.852.986 
15,65% 

Paraná  
 

9.563.458 
 

7.786.084 
(81,5%) 

1.777.374 
(18,5%) 

10.439.601 
 

8.906.442 
(85,3%) 

1.533.159 
(14,7%) 

Adrianópolis/
PR 

7.007 
 

1.613 
(23%) 

5.394 
(77%) 

6.374 
 

2.060 
(32,3%) 

4.314 
(67,7%) 

Bocaiúva do 
Sul/PR  

9.050 
 

3.562 
(39,4%) 

5.488 
(60,6%) 

11.005 
 

5.136 
(46,7%) 

5.869 
(53,3%) 

São Paulo 
 

37.032.403 
 

34.592.851 
(93,4%) 

2.439.552 
(6,6%) 

41.252.160 
 

39.552.234 
(95,9%) 

1.699.926 
(4,1%) 

Barra do 
Turvo/SP  

8.108 
 

2.880 
(35,5%) 

5.228 
(64,5%) 

7.729 
 

3.174 
(41,1%) 

4.555 
(58,9%) 

Fonte: IBGE, 2000-2010 (IBGE, 2011) 

 

Importante destacar que essa concentração da população urbana com certo 

esvaziamento da população rural em números absolutos não significa que houve um 

processo de desruralização do Brasil, pois existem muitos pequenos municípios no 
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país (é o caso desses três municípios do Vale do Ribeira), onde as “cidades” 

dependem das dinâmicas do seu rural e abrigam poucas funções urbanas 

(WANDERLEY, 2009).  

Esses municípios se caracterizam pela predominância de estabelecimentos 

da agricultura familiar, como ocorre no restante do Brasil, nas regiões do Sul e 

Sudeste e nos estados de São Paulo e Paraná. Por sua vez, a propriedade da terra 

é mais concentrada nesses municípios do que nas suas unidades federativas e do 

que no Brasil. As grandes áreas de estabelecimentos agropecuários (ver quadro 9) 

estão vinculadas às fazendas de reflorestamento (basicamente Pinus), criação de 

gado (com destaque na criação de bubalinos e bovinos) e monoculturas de manejo 

convencional (milho, mandioca e outros).  

Quadro 9 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários em 2006  

 

Número de estabelecimentos 
agropecuários (Unidades) 

Área dos estabelecimentos 
agropecuários (Hectares) 

Total 
Agricultura 

familiar 
% 

familiar Total 
Agricultura 

familiar 
% 

familiar 

Brasil 5.175.489 4.367.902 84,40 329.941.393 80.250.453 24,32 

Sul 1.006.181 849.997 84,48 41.526.157 13.066.591 31,47 

Paraná 371.051 302.907 81,63 15.286.534 4.249.882 27,80 

Adrianópolis/PR 943 826 87,59 45.053 7.064 15,68 

Bocaiúva do Sul/PR 490 344 70,00 23.853 4.693 16,44 

Sudeste 922.049 699.978  75,91 54.236.169 12.789.019  23,58 

São Paulo  227.594 151.015 66,35 16.701.471 2.506.118 15,00 

Barra do Turvo/SP 428 279 65,19 63.426 5.299 8,35 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. (IBGE, 2011). 

 

As famílias de agricultores associados à Cooperafloresta estão inseridos 

neste contexto da região do Vale do Ribeira e ainda sofrem os impactos das 

dificuldades de desenvolvimento regional, como, por exemplo, precariedade das 

estradas de acesso às comunidades rurais, falta ou restrito sistema de eletrificação 

(principalmente nas áreas rurais), baixos indicadores de renda e educação. Por sua 

vez, ao longo de sua história essas famílias vinculadas à Cooperafloresta começam 

a apresentar mudanças em alguns desses índices, demonstrando uma melhor 

qualidade de vida e acesso à boa alimentação, muito em virtude de produção para 

autoconsumo. 

Pesquisas realizadas recentemente começam a demonstrar a melhoria de 

renda das famílias e a relação desse aumento às atividades agroflorestais, conforme 

descrito por Steenbock et al. (2013, p. 51): 
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É da área das agroflorestas que provém quase a totalidade da renda e da 
segurança alimentar dos agricultores associados à Cooperafloresta. 
Considerando-se apenas o valor dos produtos comercializados, pode-se 
inferir um aumento médio de 71% na renda anual dos agricultores 
associados à Cooperafloresta, após a experiência agroflorestal. Antes do 
envolvimento na Associação, a renda anual era de no máximo 2 salários 
mínimos por família. No ano de 2011, a média da renda anual foi de R$ 
3.513,00 por família (mais de 5 salários mínimos por família) (COSTA E 
SILVA, 2012), sendo muito superior para agricultores mais envolvidos nas 
práticas agroflorestais. Além disso, relacionado ao aumento de renda 
proveniente do valor dos produtos comercializados, há um aumento do 
autoconsumo, no sentido da segurança alimentar.  

 

As comunidades de agricultores da Cooperafloresta começaram um 

processo de reorganização do sistema produtivo e de mudanças desde a produção 

até a comercialização, que estão garantindo seu sustento e melhorando sua 

qualidade de vida, conforme reconhecem no site da Associação: 

 

Antes da agrofloresta, sobrevivíamos da produção do feijão cultivado em 
terras empobrecidas pelas queimadas e pela erosão. Cada um de nós 
procurava sozinho vender como podia sua produção, tendo geralmente que 
carregá-la de ônibus e com alto custo, até cidades a mais de 100 km de 
distância, obtendo rendas que diminuíam a cada ano e geralmente não 
ultrapassavam 2 salários mínimos por ano. Para sobrevivermos tínhamos 
que completar nossa renda trabalhando em más condições, em 
empreitadas que não duravam muito tempo. Mas com a nossa união e com 
a agrofloresta, no último ano, nossas famílias que estão há mais de 3 anos 
na Cooperafloresta obtiveram mais de 1 salário mínimo de renda mensal 
com a agrofloresta, além de grandes melhorias na produção para nosso 
próprio consumo, que foi estimado como tendo um valor superior a 4 
salários mínimos por ano. (COOPERAFLORESTA, 2011)  

 

O Vale do Ribeira, sem dúvida, ainda é caracterizado por muitos contrastes 

de desenvolvimento, principalmente em relação às suas riquezas naturais (boa parte 

atualmente protegidas pelas Unidades de Conservação) e limites e fragilidades 

socioeconômicas. É nesse contexto que surge e se organiza a Cooperafloresta. 

Para entendê-la temos que analisar alguns elementos de sua construção histórica e 

de suas escolhas tecnológicas e sociopolítico-organizacionais.   
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2.2 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES AGROFLORESTAIS – 

COOPERAFLORESTA: história de inclusão e cooperação 

 

A Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo/SP e 

Adrianópolis/PR – COOPERAFLORESTA – foi fundada em 20 de maio de 2003. 

Reúne atualmente (em 2013) 112 famílias de agricultores familiares e tem como 

objetivo a inclusão social dos associados e a recuperação ambiental do território 

local, mediante a valorização dos recursos dos próprios agricultores familiares com a 

adoção da agroecologia com o uso de técnicas agroflorestais. 

O projeto agroecológico e agroflorestal de inclusão social e ambiental que 

deu origem à formação da associação iniciou-se em 1996 com o desafio de uma 

empreitada diferente assumida por duas famílias: a família do Pedro Oliveira de 

Souza (Pedro Baiano – comunidade de Córrego do Franco – Barra do Turvo e 

Adrianópolis) e família do seu Sezefredo Gonçalves (comunidade de Salto Grande – 

Barra do Turvo). Em uma época em que boa parte das áreas agricultáveis da região 

estava degradada com problemas na qualidade de solo e na disponibilidade de 

água, estas duas famílias aceitaram iniciar uma outra perspectiva de agricultura.  

O começo teve incentivo e reconhecimento de um técnico da região – 

Oswaldo Luis de Souza [conhecido como Oswaldinho e que na época trabalhava na 

CATI – Casa da Agricultura – órgão de extensão rural do Governo de São Paulo], 

que além de fazer assessoria na região com feiras livres efetivou-se como mediador 

nesse processo. Uma ação estratégica de mediação8 foi o primeiro contato destas 

famílias com a Agrofloresta, por meio de curso com Ernest Götsch9 (na Bahia), 

conforme descrito pelo próprio Pedro Baiano (Pedro Oliveira de Souza): 

                                            
8 O conceito de mediação aqui utilizado (e que será abordado no capítulo 5) refere-se aos processos 
que se estabelecem nas interações e interseções de indivíduos e(ou) grupo e(ou) instituições nas 
mobilizações e mudanças dos padrões e regras de comportamento que visam a novas ideias e visões 
de mundo. Os agentes de mediação ou mediadores consolidam os nódulos e alianças entre os 
diversos agentes sociais envolvidos nos espaços sociais e contextos de desenvolvimento dos modos 
de vida, podendo exercer os mais variados papéis tanto de consolidação quanto de organização das 
ações e projetos associativos. (NEVES, 2008) 
9 Ernst Götsch é agrônomo. Nasceu na Suíça. Mora no Brasil desde 1982. Desenvolveu técnicas e 
formas de manejo constituindo o que se conhece hoje como agrofloresta sucessional. Em “1984, 
iniciou um projeto de recuperação de uma área de 500 ha extremamente degradada no sul da Bahia. 
Ao fim de 15 anos, a mata atlântica (ecossistema da região hoje muito ameaçado), estava recriada e 
toda a fauna característica reinstalada ao mesmo tempo que se tornou extremamente produtiva com 
um grande número de espécies incluindo o cacau e a banana. Desde 1993, depois de alcançar 
resultados extraordinários, tem-se dedicado ao ensino e transmissão dos seus métodos em todo o 
mundo. Hoje, Ernst presta assessoria a organizações não governamentais, universidades e órgãos 
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Daí, lá por 1995, veio um cara trabalhar aqui na Barra do Turvo, o 
Osvaldinho. Ele veio da CATI, pra fazer acompanhamento pros agricultores 
e a especialidade dele era formar feiras. Ele formou uma feira no centro da 
Barra do Turvo, e foi legal porque a gente levava as coisas pra vender e 
sempre a gente trazia algum dinheirinho. Ele sempre percebeu alguma 
coisa de diferente na gente... Ele chegou assim meio cabreiro, dizia que 
queria vender o peixe, e o tal do peixe era a Agrofloresta. Mas ele cativou 
também pela forma que ele se coloca, difícil a gente ver um funcionário 
público que leva as coisas a sério, e o Osvaldinho se misturava com as 
pessoas, carregava caixa, andava pro mato, dormia em qualquer lugar, 
comia o que o agricultor comia... Ele não tinha luxo. Isso faz a gente 
respeitar. (...) o Osvaldinho conseguiu levar a gente pra fazer um estágio lá 
na Bahia, na casa do Ernest. (...) Aí passei uns dias lá na Bahia e voltei 
furioso pra fazer agrofloresta. (...) Daí, como eu já disse a gente foi pra 
Bahia, o Claudenir [filho de Sezefredo Gonçalves] também foi junto. 
Passamos uns dias lá. A gente tinha mais que observar do que fazer, 
porque era muito risco de pisar nas plantas, cortar plantas. Então eu não 
tinha pressa de fazer, porque eu sabia que tinha uma terra que podia fazer, 
errar e acertar quantas vezes fosse necessário. (...) Outra pessoa muito 
importante que tá com a gente desde o começo é o Nelson, que já comecei 
a falar. Ele chegou junto com o Ernst. No mesmo dia que conheci o Ernst 
conheci o Nelson, que está aqui até hoje. (...) Bom, daí voltando aqui pra 
casa, a gente começou a botar Agrofloresta... eu plantava abóbora e 
banana no meio do sapezal e samambaia, em um lugar de terra magra, e 
as coisas não iam nem lascando. Quem salvou o time foi o seu 
Sezefredo que tinha uma terra boa, e ele era mais agricultor do que eu. 
Daí de vez em quando ele aparecia com algum resultado positivo. Uma 
coisa curiosa que eu percebia, é que sempre tivemos visita de gente 
interessada em agrofloresta, desde quando nós começamos. Sempre 
aparecia alguém pra ver, interessado, mesmo que a gente não tinha 
nada ainda, isso era curioso. (SOUZA; SILVA, 2013, p. 25-27)  

 

No começo dos processos de aprendizagem sobre os SAFs e as múltiplas 

possibilidades de manejo, além do Oswaldinho, o outro técnico mencionado por 

Pedro, o agrônomo Nelson Eduardo Corrêa Netto, contribuiu com os primeiros 

agricultores. Nessa época o Nelson não estava vinculado a nenhuma instituição, 

sendo recém formado em Engenharia Agronômica na UFRRJ (Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro) e buscava conhecer experiências em Sistemas 

Agroflorestais. Nesse contexto o Nelson começou o trabalho de assessoria técnica 

às famílias de agricultores, havendo a partir de 1998 um vínculo empregatício com a 

Prefeitura Municipal de Barra do Turvo/SP, que o contratou para esse trabalho – o 

que se estendeu até o primeiro semestre de 2001. Assim, Oswaldinho e Nelson 

tornaram-se mediadores nesse momento de formação dos primeiros agricultores da 

                                                                                                                                        
de assistência técnica rural em quase todas as regiões do Brasil assim como a organizações da 
Europa e da América Latina” (SÍTIOCOOP, 2012). Ernst participa desde a fundação do “Movimento 
do Mutirão Agroflorestal” (atualmente é uma ONG, a qual vamos apresentar no capítulo 5) e de 
cursos sobre Agrofloresta, como o citado pelo Pedro em sua fala.  
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Cooperafloresta. Esses dois técnicos são citados no resgate da história descrita pelo 

seu Sezefredo (comunidade Salto Grande – Barra do Turvo/SP): 

 

Então a vantagem que eu vi foi que nós se unimo nessa associação, no 
sindicato nós tivemos dificuldade, mas mesmo assim na Coopera nós 
tivemos mais.(...) Mas Deus foi mais poderoso. O conhecimento do Nelson, 
do Osvaldinho e os demais professor que veio acompanhar nós ai deu 
fortalecimento para nós. Então isso pra nós foi um passo adiante. Como eu 
falei há pouco, foi o Osvaldinho o primeiro contato. Foi que quando ele falou 
de adubo verde, compostagem, eu fiquei tudo com dúvida. Não sabia que 
hoje, até uma folha que cai de uma árvore é adubo, virava composto, adubo 
e coisa. Então quando que ele disse que ia ajudar a fazer mudar, que ia 
botar a mão na massa. Ele veio e disse por primeiro que veio pra aprender 
e não pra ensinar. Daí eu disse: como é que você veio pra aprender com 
um caboclo que nem eu, que nem sei esse tal de adubo verde. Daí ele 
explicou bem direito e eu entendi. (SEZEFREDO, história de vida 
organizada por Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – 
COOPERAFLORESTA, 2012) 

 

Dentre os instrumentos e as estratégias de organização, além da 

participação dos técnicos no incentivo e formação das primeiras famílias de 

agricultores, foram importantes os espaços de capacitação dessas famílias, pois a 

agrofloresta ainda era considerada uma forma desconhecida de fazer agricultura. Os 

cursos e espaços de troca de informações permitiram que as primeiras famílias 

pudessem não somente conhecer o que era agrofloresta, mas também começassem 

a mudar as formas de produção, baseados até então na agricultura convencional, 

com uso habitual das coivaras (queimadas) e de adubos químicos, juntamente com 

lavouras de monocultura.  

 As áreas de implementação das primeiras agroflorestas tornaram-se 

exemplos para outras famílias da região. Passaram a ser referência para outras 

experiências de manejo agroflorestal e até hoje servem como parâmetro para o 

trabalho dos agricultores como agentes multiplicadores. A conversão das 

propriedades representou uma mudança de paradigma e um desafio na construção 

de um outro projeto fundado na agrofloresta e agroecologia. Um marco nesse 

processo foi a inserção da Cooperafloresta na Rede Ecovida, como explicitado por 

Gilmar (comunidade de Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 21 de janeiro 

de 2011):  

 

Daí lidamos um pouco com roça no início, com gado, depois começamos o 
trabalho de agrofloresta. O Pedro Baiano ali de Córrego do Franco começou 
fazer agrofloresta e daí eu fiquei assim um pouco interessado em conhecer. 



53 
 

Daí um dia a Jorlene [esposa do Gilmar] foi fazer um curso, nós tinha o 
gado aqui, tinha um curso de derivados de leite lá na cidade sabe. Daí ela 
foi participar do curso, ela e a minha mãe, daí conheceram o Osvaldinho lá. 
Daí o Osvaldinho falou da agrofloresta pra ela. E daí eu fui na cidade lá e 
conversei com ele. Daí ele já me deu um monte de semente e falou: Ah, 
você planta desse jeito, tudo misturado. Daí eu vim aqui, já comecei um 
plantio ali. Daí depois ele veio aqui (...). O Nelson veio junto. E dali pra cá a 
gente começou a fazer, trabalhar agrofloresta. Mas as terras aqui, a maior 
parte era pastagem. Daí começamos a trabalhar aqui perto da casa, nas 
terras mais fracas e daí na lida sem saber muito o que fazer (...) e ainda 
fazia roça de queimada na maior parte, mais na terra do vizinho sabe 
porque a nossa aqui não tinha lugar pra fazer roça mais. Daí começamos a 
comercializar. Depois de um certo ponto já nós não podia fazer roça de 
queimada mais, porque a rede Ecovida não aceitava. Daí nós paramos e 
agora a gente pode dizer que foi bom parar a queimada. Daí ficamos só 
com agrofloresta.  

 

Os sistemas agroflorestais são identificados na Cooperafloresta não 

somente com a mudança dos elementos de produção, mas também com a 

participação e o envolvimento de cada família de agricultores nas ações da 

Associação. Além desse fator de organização participativa, ligado à produção, outras 

dimensões da vida como as culturais e religiosas são integradas no âmbito da 

associação. Nelson, técnico da Cooperafloresta, destaca essas dimensões quando 

resgata detalhes da história da Associação:  

 

Há 13 anos atrás (1997) e desde o início os agricultores foram 
fundamentais. Muitos deles vinculam o sistema agroflorestal a Deus, como 
se encontrassem a razão fundamental de porquê estar aqui. A novidade do 
sistema agroflorestal faz com que nem seja viável outra forma. Isso porque 
a agricultura não pode ser dependente do artificialismo. E o sistema 
agroflorestal é quase tão antigo quanto à humanidade. Os agricultores daqui 
são quilombolas e religiosos. Um dos técnicos veio aqui e começou a 
implantar uma área experimental [Oswaldinho em 1996]. Trabalhamos com 
2 famílias, ficamos na casa deles. Antes eu tinha mais constrangimento de 
falar sobre Deus e agrofloresta – hoje isso é diferente, eu falo em 
congressos e etc. E isso foi importante principalmente para interagir com a 
cultura local. (Entrevista realizada em 08 de fevereiro de 2010, Barra do 
Turvo/SP – pesquisa coletiva – grupo MADE-UFPR) 

 

O contato com mediadores fez com que os agricultores da Cooperafloresta 

passassem a reconhecer sua condição camponesa, como agricultores de 

comunidades tradicionais, como quilombolas na maioria. Essas identidades 

construídas – às vezes em conflito – foram relevantes para sua participação em 

outras redes, em outros movimentos, com lutas mais gerais que as do espaço local. 

Veem-se também essas identidades em conjunção nos projetos, nas declarações, 

nos documentos e parcerias que realizaram.   
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A Cooperafloresta, por intermédio de seus associados, se reconhece e é 

reconhecida como uma Associação de agricultores familiares, e, também, são 

reconhecidos como agricultores agroecológicos e agrofloresteiros. Por sua vez, a 

grande maioria das famílias encontra-se em Comunidades de Remanescentes de 

Quilombolas e outras comunidades de agricultores familiares da região de acordo 

com descrição retirada de sua página eletrônica (http://cooperafloresta.org.br/ 

institucional.htm - link: “histórico - sobre nós”), em que também aparece seu sentido 

de solidariedade nos processos de produção e comercialização numa percepção 

mais ampla do seu papel na sociedade e no planeta:  

 

A Cooperafloresta teve início em 1996 com o trabalho de duas famílias 
agricultoras. Outro ano que marcou o início de nossa história foi 1998, 
quando reunimos 30 famílias praticando agrofloresta e iniciamos a 
comercialização coletiva, direta e solidária de nossa produção. Pertencemos 
às comunidades tradicionais e na nossa maior parte, já nos auto-
reconhecemos como remanescentes de quilombos. Através da agrofloresta, 
resgatamos e reconhecemos o valor de nossos conhecimentos e 
sentimentos sobre a natureza e seu funcionamento. Passamos a entender 
melhor o grande valor das pessoas e da natureza de nossa região, o Vale 
do Ribeira, aonde caiçaras, quilombolas, indígenas e outros povos 
tradicionais, convivem em uma relação muito íntima, com o maior pedaço 
contínuo de Floresta Atlântica que ainda resta no mundo (...). Muito mais 
que uma alternativa de produção e geração de renda que conserva o meio 
ambiente, muitos de nós encontramos uma nova razão e sentido para a 
vida. Contribuir com a geração de uma agricultura e de uma sociedade onde 
a produção e comercialização de grande fartura de alimentos é o fruto do 
amor das pessoas entre si e com a natureza e desta maneira, da 
regeneração e conservação das florestas. Assim, também procuramos 
construir junto com os consumidores compromissos que vão muito além da 
simples produção e consumo de alimentos saudáveis e livres de veneno. 
(COOPERAFLORESTA, 2011) (grifo nosso) 

 

Em sua fundação a Cooperafloresta tinha como associadas famílias de 

agricultores localizados em Adrianópolis/PR e Barra do Turvo/SP, mas atualmente 

fazem parte mais 13 famílias de agricultores (21 associados) no município de 

Bocaiúva do Sul/PR (Comunidade de Quilombolas da Areia Branca). No entanto, o 

estatuto da associação previamente explicita a possibilidade de agregar agricultores 

de outros municípios da região, como Iporanga/SP e Eldorado/SP, desde que 

pratiquem agrofloresta e estejam de acordo com os princípios e as regras da 

Cooperafloresta. E, continua, “que pratiquem a agrofloresta, e participem há pelo 

menos 6 (seis) meses do processo continuado de certificação participativa, 

capacitação e gestão da Cooperafloresta, conforme regras estabelecidas por seu 

grupo e de acordo com as normas acordadas e registradas nas atas das reuniões do 
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Conselho de Representantes e diretoria da Cooperafloresta (...)” 

(COOPERAFLORESTA, 2004. Estatuto, Capítulo III, artigo 5o). E por meio de vários 

projetos ampliaram as ações de troca de experiências e expansão da agroecologia e 

agrofloresta com grupos de agricultores de outras regiões tanto de São Paulo quanto 

do Paraná, além de outras regiões do Brasil (ver Capítulo 5). 

O Estatuto da Cooperafloresta, aprovado em Assembleia Geral, em 29 de 

junho de 2004, deixa claro vários de seus propósitos, dos quais destacamos a 

ênfase dada pela opção em construir uma sociedade referenciada nas relações de 

cooperação e solidariedade. Dessa maneira, define no “artigo 2o – São objetivos 

gerais da COOPERAFLORESTA: I – Contribuir para a construção de um paradigma 

de cooperação dos seres humanos entre si e com a natureza”; e, assim, pretende “II 

– Promover a recuperação ambiental e a inclusão social através do fortalecimento 

da agricultura familiar, da agroecologia e do desenvolvimento e multiplicação de 

sistemas agroflorestais baseados na estrutura, dinâmica e biodiversidade dos 

sistemas naturais”. (COOPERAFLORESTA, 2004. Estatuto, Capítulo 2 – Dos 

Objetivos Sociais). 

Para tanto, elencam suas metas específicas, que envolvem um processo de 

empoderamento das famílias de agricultores familiares, mediante o resgate cultural e 

a valorização dos diversos espaços de organização, por meio de um espírito 

comunitário e participativo, dos quais destacamos alguns:  

  

Art. 3o - São objetivos específicos da COOPERAFLORESTA: 
I – Promover entre seus associados um processo continuado de 
capacitação em agroecologia, agrofloresta e gestão comunitária, buscando 
a recuperação ambiental, o resgate cultural, a inclusão social, a melhoria da 
qualidade de vida e o fortalecimento do protagonismo das famílias 
agricultoras; 
II – Promover assessoria técnica aos associados, especialmente no âmbito 
da produção, processamento, comercialização e consumo de produtos 
agroecológicos e agroflorestais; 
III – Promover o transporte, a classificação o beneficiamento e o 
armazenamento da produção de seus associados e servir de representante 
dos associados na comercialização de sua produção agroflorestal e na 
aquisição dos insumos de que necessitam; 
[...] 
V – Promover ações educativas que visem à multiplicação social dos 
resultados obtidos na COOPERAFLORESTA; 
VI – Captar, administrar e repassar recursos para a execução de projetos 
que visem o desenvolvimento das atividades agroflorestais e a consecução 
dos demais objetivos sociais da COOPERAFLORESTA; 
VII – Participar e articular os associados no processo de construção de um 
mercado ético do ponto de vista da recuperação ambiental e da inclusão 
social [...]. (COOPERAFLORESTA, 2004. Estatuto, Capítulo 2 – Dos 
Objetivos Sociais) 
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Importante perceber que os processos de criação e desenvolvimento na 

associação partiram em geral da participação dos seus membros, para que estes se 

tornassem multiplicadores da proposta da efetivação da agroecologia e agrofloresta; 

existe uma preocupação em expandir este projeto tanto nos espaços 

intracomunitários quanto intercomunitários. Dessa forma, Urias (membro do grupo 

do Estreitinho) fala sobre a esperança em agregar outros membros da comunidade e 

salienta a importância da estratégia organizativa alicerçada no diálogo, no debate 

das ideias e das diferenças, com a qual buscam-se superar os conflitos pelo 

aprendizado com as perspectivas de cada um: 

  

É a coisa boa isso. Se você defende a mesma questão, então você acaba 
se unindo com aquela pessoa. Acaba tendo mais união com aquela pessoa. 
E, nós queríamos que assim pudesse todo o bairro inteiro aqui, no caso, 
fizesse o mesmo. Tivesse o mesmo projeto de vida, de fazer, de plantar, de 
colher e seria muito bom. Só que tem uns que encontram dificuldade na 
parte que não tem terra, outros pensam diferente, mas é com tempo. A 
esperança nossa é que um dia isso aconteça. Todos os que vivem aqui 
tenham sua área de agrofloresta, por causa disso mesmo, pra se chegar 
mais, se discutir as coisas; porque que nem nós tava falando da 
comunidade, não anda as vezes por falta de uma discussão, de sentar. 
Porque hoje em dia, em todos os lugares, é assim; as vezes se fala muito, 
mas não se discute a realidade daquilo que é. E dentro da associação de 
agrofloresta a gente aprendeu isso, que não é brigando que se resolve um 
problema. Se resolve o problema é discutindo, é conversando, é vendo 
quem tá, qual é o ponto que estamos errado, porque as vezes tá os dois, as 
duas partes errada. Aí quando se discute tudo se acerta e as coisas andam. 
(URIAS, comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR – entrevista em 19 de 
janeiro de 2011) 

 

Ao longo de sua história, desde o princípio do trabalho com os sistemas 

agroflorestais em 1996, a Cooperafloresta intenciona aumentar tanto o número de 

famílias agrofloresteiras como ampliar as áreas efetivamente trabalhadas a partir 

dessa tecnologia. Porém, esses números apresentaram oscilação nestes anos de 

organização dos grupos, mas tiveram um crescimento significativo desde a fundação 

da Cooperafloresta, de acordo com o breve histórico apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Número de famílias associadas na Cooperafloresta ao longo de 
sua história (1996-2013) 

ANO Número de 
Famílias 

Marcos históricos  
e/ou políticos 

Observação 

1996 2 Início das atividades. Famílias: Pedro Baiano e Sezefredo. 

1997 2 Início das atividades. Famílias: Pedro Baiano e Sezefredo. 

1998 35  A partir da referencia das primeiras áreas de agrofloresta 
assessoradas pelos técnicos Oswaldinho e Nelson. 

1999 35 Início comercialização nas Feiras. Parceria com a AOPA possibilitou abertura de novas 
frentes de ação e organização da Cooperafloresta 
(detalhes no cap. 5).  

2000 150 Entrada de recursos da Prefeitura de 
Barra do Turvo e no mesmo ano a 
Cooperafloresta se associa à AOPA. 

Conseguem mudas da prefeitura e trabalhar na 
divulgação das atividades da Associação nos bairros 
para atrair mais famílias. 

2001 100 Associa-se à Rede Ecovida. Não permite novas famílias por limitação de recursos. 

2002 60 Nelson e Lucilene viajam. Viagem durou um ano e meio.  

2003 56 Criação legal da Associação. Fundação da Associação em 20/05/2003. 

2004 53 Aprovação do Estatuto da Associação Estatuto estabelece a caracterização e foi aprovado em 
Assembleia Geral em 29/06/2004.  

2005 62 Começou a acessar o PAA. Torna-se uma das principais estratégias de 
comercialização da Cooperafloresta.  

2006 72 Projeto Iguatu I. O projeto expandiu as interconexões da Cooperafloresta 
com outras organizações e efetivou parcerias (detalhes 
no capítulo 5). 

2007 83 Projeto Iguatu II. Ampliação dos processos de capacitação e qualificação 
dos agricultores agroflorestais. 

2008 80 Continuidade do Projeto Iguatu e 
efetivação do Projeto Abelhas.  

Projeto Abelhas efetiva processos de capacitação e 
amplia as ações de planejamento e diversificação da 
produção (detalhes no capítulo 5). 

2009 101 Entrada de novas famílias da BR. O grupo da BR não praticava a Agrofloresta quando 
entrou na Associação. 

2010 111 Avaliação e Replanejamento por parte 
dos associados e equipe técnica da 
Cooperafloresta. 

Associação passou a aceitar somente a entrada de novas 
famílias que já pratiquem a Agrofloresta por limitação de 
apoio técnico à manutenção das SAFs das atuais. 

2011 110 Projetos com a Petrobrás Ambiental. Projetos “Agroflorestar” e “Frutos da Agrofloresta” 
(detalhes no capítulo 5). 

2012 110 Seminário sobre “Serviços Ambientais 
das Agroflorestas”.  

Resultados parciais de diversas pesquisas organizadas 
junto à Cooperafloresta.  

2013 112 Encontro da Agricultura Familiar (Festa 
no município da Barra do Turvo).  

Lançamento do Livro “Agrofloresta, Ecologia e 
Sociedade”, que reúne resultados de pesquisas em 
relação à Cooperafloresta (várias áreas de 
conhecimento).   

Fonte: Cooperafloresta, 1996-2013. (Sistematização: COSTA e SILVA, Letícia, 2012). Quadro 
complementado pelo autor.  

 

A Cooperafloresta deixa explícitas em seu Regimento Interno as regras para 

adesão de novas famílias em seus grupos, inclusive a participação destas nos 

mutirões (ver Capítulo 4), assim como o seu ajuste às regras da Rede Ecovida de 

Agroecologia. Dentre as regras propostas, destacam-se as seguintes no artigo IV do 

Regimento Interno: 

  

IV.1 - Em primeiro lugar a família deve procurar um grupo e se informar 
sobre as regras de funcionamento da Cooperafloresta. 
IV.2 - Tendo aceitado as regras de funcionamento da Cooperafloresta, a 
família deve dizer ao grupo ou a um de seus membros, sobre sua vontade 
de participar da Cooperafloresta.  
IV.3 - O grupo então deve se reunir, preferencialmente sem a presença da 
família pretendente, para analisar se deve ou não aceitar a participação da 
família em seu grupo. Depois de apresentados argumentos a favor e contra 
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a entrada da família deve ser aprovada, por maioria simples, em votação 
secreta.[...] 
IV.5 - A família têm um prazo de 3 meses para contando com a ajuda de um 
agente multiplicador, assessorado por um técnico da Cooperafloresta, fazer 
um plano para aos poucos transformar todo o sitio em agrofloresta.  
IV.6 - Depois de 3 meses de participação em um grupo, se o plano para aos 
poucos transformar todo o sitio para agrofloresta estiver feito e acordado, e 
não houver outros impedimentos, a família poderá iniciar a comercialização.  
Entre os impedimentos estão: áreas cultivadas estarem ou serem vizinhas 
de áreas contaminadas com herbicidas (mata mato), adubos químicos ou 
outros agrotóxicos, quando estarão sujeitas a prazos para a 
descontaminação, estabelecidos junto aos técnicos e de acordo com as 
normas da Rede Ecovida de Agroecologia. (COOPERAFLORESTA, 2006) 

 

Evidenciam-se nesses itens alguns elementos que se tornaram estratégicos 

na história e no fortalecimento da Cooperafloresta, como a sua inserção na Rede 

Ecovida de Agroecologia, que, além de possibilitar o acesso aos processos de 

comercialização e certificação participativa (dois elementos que vão ser analisados 

no capítulo 5), garantiu a construção de referenciais tecnológicos, a organização da 

produção e o beneficiamento a partir de parâmetros agroecológicos. Essa 

perspectiva agroecológica soma-se aos elementos técnicos, sociais e filosóficos da 

agrofloresta, que, juntos, compõem uma visão de mundo e um projeto de vida e de 

sociedade para alguns agricultores e técnicos. A inserção de agricultores na Rede 

ocorreu oficialmente em 2001, a partir de algumas famílias e a mediação da AOPA10 

(Associação da Agricultura Orgânica do Paraná), a qual agrega agricultores 

familiares tradicionais da Região Metropolitana de Curitiba/PR. Este momento é 

descrito por Lucilene (técnica da Cooperafloresta): 

 

Em 2000 alguns agricultores daqui foram lá e pediram para ser inseridos na 
Rede. Antes demorava um ano para isso. Entramos por aprovação em 
assembleia em 2001. Levamos este tempo para organizar tudo, com o 
intermédio da AOPA, apesar de ela ter entrado formalmente na rede depois. 
Quando nós vimos o sistema da Rede Ecovida houve uma identificação (...), 
a construção de projeto de sociedade andavam juntos. (NELSON e 
LUCILENE, Entrevista realizada em 08 de fevereiro de 2010, Barra do 
Turvo/SP – pesquisa coletiva – grupo do MADE-UFPR) 

 

                                            
10 Atualmente a AOPA é reconhecida como Núcleo Maurício Burmester do Amaral, situado na Região 
Metropolitana de Curitiba. Fundado em dezembro de 2002, esse núcleo congrega 20 grupos de 
produtores, abrangendo cerca de 130 famílias em 23 municípios no entorno de Curitiba. O Núcleo 
tem como origem a AOPA – Associação de Agricultura Orgânica do Paraná, entidade fundada em 
setembro de 1995 para fortalecer a organização da produção e do consumo de produtos 
agroecológicos da agricultura familiar. Da adesão da AOPA à Rede Ecovida resultou a fundação do 
Núcleo. 
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Essa aproximação entre os agricultores da Cooperafloresta e da Rede 

Ecovida se deu por princípios em comum. O Caderno no 1 da Rede Ecovida assinala 

que a missão da Rede é “ser um espaço de articulação, interação e ação para 

potencializar o desenvolvimento da agroecologia, como parte da construção de um 

projeto de sociedade que contemple e respeite a realidade de cada povo” (REDE 

ECOVIDA, 2007).  

Verifica-se, portanto, que apesar da importância do componente tecnológico, 

na noção de agroecologia adotada pela Rede Ecovida pretende-se articular um 

projeto que possua um alcance maior e que não se restrinja somente a um projeto 

para a agricultura, mas que se torne um “projeto de sociedade”. Nessa perspectiva, 

existe uma forte identificação das leituras de mundo e de sociedade entre a 

Cooperafloresta e a Rede Ecovida. A partir dessa inserção, suas histórias se 

imbricam. 

A Rede Ecovida de Agroecologia é identificada como um espaço de 

experiências efetivadas e potencializadas como formas alternativas de 

desenvolvimento. Esta rede social traz em suas articulações estratégias 

diferenciadas de produção, comercialização e de formas de cooperação e 

associativismo, que construiu alternativas de melhoria econômica para as famílias 

vinculadas à Cooperafloresta. Sua prática gerou formas não oficiais de regulação 

que posteriormente foram legitimadas pelo Direito, principalmente por meio da 

certificação participativa.  

Nas relações entre os grupos e as pessoas que formam esta rede constatou-

se a existência de relações de solidariedade entre os núcleos. A Rede Ecovida, que 

vamos apresentar e analisar na sequência, se tornou uma importante estratégia de 

mediação para a organização e estruturação das famílias de agricultores da 

Cooperafloresta.  

 

 



60 
 

2.3 REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA11: mediação dos processos sociais de 

organização dos agricultores familiares  

 

Serão abordadas neste item do capítulo algumas características da Rede 

Ecovida de Agroecologia, principalmente sua trajetória de organização, como um  

espaço de articulação dos diversos atores sociais envolvidos com agricultura 

ecológica – compreendida em suas dimensões técnicas, econômicas, políticas, e, 

também, sociais e ambientais. Para tanto, torna-se importante entender a concepção 

de agroecologia defendida pela Rede Ecovida; ao lado disso, perceber que a Rede 

Ecovida, além de ser uma estrutura de organização (espaço), passa a ser 

mediadora de processos sociais de participação e resistência (protagonista em si), 

pela qual são construídas ações de reciprocidade e solidariedade, nos espaços 

locais, regionais, nacional e global.  

A Rede Ecovida de Agroecologia é constituída atualmente por 26 núcleos 

regionais que abrangem cerca de 175 municípios (REDE ECOVIDA, 2012).  

Participam da Rede cerca de 35 ONGs, 3500 agricultores (incluso os 116 

associados da Cooperafloresta) ligados a 300 grupos de produção e 10 cooperativas 

de consumo, 145 feiras ecológicas. Os dados não são suficientemente precisos 

tendo em vista que a Rede caracteriza-se pela informalidade, não possuindo até o 

momento personalidade jurídica ou ainda uma sede própria. São as organizações-

membros que oferecem apoio disponibilizando sua estrutura (pessoas e serviços) 

para suprir as demandas para organização e fortalecimento da rede. Tendo por um 

dos seus objetivos principais a promoção da agroecologia no Sul do Brasil, esta rede 

promove articulações com outras organizações representativas dos agricultores e 

movimentos sociais, tais como a FETRAF-Sul (Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura Familiar da Região Sul – da CUT), MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra), MMC (Movimento das Mulheres Camponesas), MPA (Movimento 

dos Pequenos Agricultores), além de entidades do terceiro setor (especialmente 

ONGs). 

                                            
11 Este item do capítulo foi organizado a partir dos dados construídos no trabalho coletivo, junto ao 
Programa de Doutorado Meio Ambiente e Desenvolvimento – MADE/UFPR, conforme descrito no 
capítulo 1 (item 1.3.1 – trabalho coletivo – procedimentos metodológicos e construção interdisciplinar 
da pesquisa). Parte deste texto está disponível no Relatório de Pesquisa de Campo – Grupo Questão 
Alimentar. 
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Os objetivos da Rede são: (i) desenvolver e multiplicar as iniciativas em 

agroecologia; (ii) estimular o trabalho associativo na produção e no consumo de 

produtos agroecológicos: (iii) articular e disponibilizar informações entre as 

organizações e pessoas; (iv) aproximar, de forma solidária, agricultores e 

consumidores; (v) estimular o intercâmbio, o resgate e a valorização do saber 

popular; (vi) ter uma marca e um selo que expressam o comprometimento (REDE 

ECOVIDA, 2007). 

A instância máxima de decisão da Rede forma-se a partir de assembleias 

intituladas “Encontros Ampliados”, que são realizadas com periodicidade de dois 

anos.  Nesses “encontros” forma-se a coordenação geral da Rede que é composta 

por um coordenador geral, um coordenador de certificação, um coordenador técnico 

e de formação, um coordenador de comercialização e um coordenador tesoureiro 

(REDE ECOVIDA, Normas de organização e funcionamento, 2000, p. 9).  Essa 

composição procura contemplar a representatividade dos Estados e conta com um 

número variável de integrantes, normalmente em torno de 9 a 15 pessoas, a fim de 

atender satisfatoriamente à participação das diversas representações que compõem 

a Rede, tais como agricultores, consumidores e técnicos. A coordenação geral da 

Rede tem por objetivo “fomentar a Rede Ecovida na sua esfera de ação, provocar, 

elaborar e propor qualquer assunto que vise a melhoria do funcionamento da rede e 

avaliar e cobrar a atuação dos núcleos regionais” (REDE ECOVIDA, Normas de 

organização e funcionamento, 2000, p. 9) 

Sua organização regional parte de um sistema de núcleos, criados a partir 

de uma entidade de liderança, que pode ser uma cooperativa, associação ou ONG, 

que fica responsável pela condução de todo o processo. Esse formato em rede foi 

desenvolvido a partir de 2001, procurando agrupar agricultores por afinidade 

geográfica, cultural, socioeconômica ou de atuação destas entidades. A figura 3 (a 

seguir) ilustra a forma como a Rede se organiza, demonstrando as diversas etapas, 

desde os grupos ecológicos até a Rede como um todo. 
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Figura 3 – Exemplo de estruturação de um núcleo dentro da Rede Ecovida 

Estado Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul 
 
 
 
 
 

Núcleos 

Agroflorestal 
Arenito Caiuá 
Centro Oeste do Paraná 
Centro Paranaense 
Libertação Camponesa 
Luta Camponesa 
Maurício Burmester do Amaral 
Monge João Maria 
Oeste do Paraná 
Sudoeste do Paraná 

Alto Vale 
Litoral Catarinense 
Oeste de Santa Catarina 
Planalto Norte 
Planalto Serrano 
Sul Catarinense 
Vale do Rio do Peixe 
Vale do Rio Uruguai 
 

Alto Uruguai 
Centro RS 
Litoral Solidário 
Missões 
Planalto RS 
Serra 
Sul 
Vale do Caí 
 

Fonte da Figura: Rede Ecovida (2013). (adaptado pelo autor).  
Fonte do quadro: Rede Ecovida (2012).  

 

 

1 – Grupo / Associação de Agricultores 
2 – Entidade de assessoria 
3 – Pequeno comerciante 
4 – Cooperativa de Agricultores  
5 – Processadores / Agroindústria 
6 – Cooperativa de Consumidores 
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Cada núcleo detém autonomia para estabelecer dinâmicas e atividades 

próprias, sendo coordenado a partir da organização-membro ou entidade de 

liderança. A rede, todavia, recomenda a criação de um Conselho de Ética (formado 

por agricultores e técnicos), bem como outras estruturas, como uma Tesouraria, uma 

Secretaria e uma Coordenação, para o fim de melhor gerir as ações dos núcleos. As 

atribuições do Conselho de Ética envolvem: a) a verificação do cumprimento das 

normas técnicas de produção agroecológica; b) acompanhar os sistemas de 

produção e definir; e, c) aprovar ou não os procedimentos dos grupos e auxiliar na 

solução de conflitos. (REDE ECOVIDA, 2000, p. 7). O Caderno de normas 

recomenda, ainda, que sejam promovidas no mínimo duas reuniões regionais por 

ano entre os núcleos, a fim de manter a vinculação entre seus membros.  

A adesão dos agricultores à Rede só ocorre com a formação de grupos. Tais 

grupos são constituídos por no mínimo três famílias de agricultores que submetem 

seu pedido formal à aprovação pelo núcleo regional. A formalização de seu ingresso 

realiza-se por meio de ata e preenchimento de fichas cadastrais que contêm a 

identificação das famílias e os dados de sua produção. 

A Cooperafloresta incorporou várias normas e regras elaboradas no conjunto 

da Rede Ecovida, compreendendo como estratégico para sua organização e 

envolvimento das famílias de associados, com destaque na estruturação dos grupos 

de famílias e nos processos de discussão e participação dos agricultores 

associados. A Cooperafloresta, além das referências técnicas da agroecologia 

(elementos de obrigatoriedade para participar na Rede Ecovida), desenvolve uma 

agricultura a partir dos Sistemas Agroflorestais, como um agregado ímpar neste 

núcleo da Rede conhecido como Núcleo Agroflorestal.  

Vamos apresentar no próximo item deste capítulo justamente esta opção 

tecnológica da Cooperafloresta. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA COOPERAFLORESTA: as 

perspectivas de alternatividade da agroecologia e da agrofloresta 

 

A opção pela tecnologia agroecológica e agroflorestal coloca a 

Cooperafloresta como agente de construção de alternativas de desenvolvimento, 

contrapondo-se, como outras experiências em curso no país e no mundo, à 



64 
 

agricultura convencional e ao modelo de agronegócio. Nessa perspectiva, o técnico 

da Cooperafloresta Nelson salienta: 

 

Eu vejo, por exemplo, que em toda agroecologia está presente o mesmo 
tipo de espírito da agrofloresta (que vai até mais longe) que é a 
construção de uma ética de amor, das pessoas entre si, com a natureza, um 
outro fundamento para a vida. Isso passa na organização social, das 
pessoas trabalharem unidas, com amor, entre si e que rompe com a lógica 
darwinista de que o mundo é uma competição. Ou se quisesse usar Adam 
Smith um mundo que só se explica por competição. O elemento amor 
quando está incorporado é a agroecologia. A antítese é o agronegócio. 
(Entrevista realizada em 08 de fevereiro de 2010, Barra do Turvo/SP – 
pesquisa coletiva – grupo MADE-UFPR) (grifo nosso)  

 

Na sequência será abordada, de forma sucinta, a caracterização destes dois 

modelos tecnológicos de agricultura – a agroecologia e a agrofloresta –, buscando 

demonstrar as interfaces entre estes e a proposta construída pela Cooperafloresta.  

 

2.4.1 Agroecologia12: proposta transformadora para o desenvolvimento rural 

 

A Cooperafloresta e a Rede Ecovida explicitam em seus documentos e em 

suas práticas a opção tecnológica pela agroecologia, efetivando-se na organização 

dos diversos atores envolvidos no campesinato do Sul do Brasil e se tornam 

referência no desenvolvimento desta alternativa à agricultura convencional. A 

agroecologia incorpora na agricultura uma concepção de sustentabilidade 

socioambiental e contrapõe-se às tecnologias do uso de agrotóxicos e monocultura, 

amplificadas ao longo das décadas de 1960 e 1970 do século passado, na chamada 

Revolução Verde. 

Não obstante os conceitos propostos por Rudolf Steiner, com os postulados 

da agricultura biodinâmica, ainda na década de 1920, assim como os pressupostos 

levantados por Sir Albert Howard – o solo é algo vivo e deve ser rico em matéria 

orgânica, essencial para a produção agrícola – na década de 1940 (HOWARD, 

2007), a discussão em torno de alternativas aos padrões da agricultura industrial 

ganha corpo a partir da década de 1970 (ASSIS; ROMEIRO, 2002).  

                                            
12 Este item do capítulo foi organizado a partir dos dados construídos no trabalho coletivo, junto ao 
Programa de Doutorado Meio Ambiente e Desenvolvimento – MADE/UFPR, conforme descrito no 
capítulo 1 (item 1.3.1 – trabalho coletivo – procedimentos metodológicos e construção interdisciplinar 
da pesquisa). Parte deste texto disponível no Relatório de Pesquisa de Campo – Grupo Questão 
Alimentar. 



65 
 

A agroecologia passa ser cunhada como ciência capaz de aglutinar as 

diferentes propostas que vinham em construção desde os anos 20, buscando 

contemplar as discussões em torno da crítica à agricultura realizada nos moldes da 

chamada “Revolução Verde”, bem como aquelas que tangem à construção de 

tecnologias alternativas a estes padrões. 

Nesse sentido, a agroecologia estabelece um importante papel no que se 

refere à proposição de alternativas tecnológicas, centradas na conservação e 

ampliação da biodiversidade, na busca de aproximar o manejo dos 

agroecossistemas13 aos princípios de autorregulação e funcionamento dos 

ecossistemas naturais (ASSIS; ROMEIRO, 2002; ALTIERI, 2009; GLIESSMAN, 

2000). Conforme assevera Altieri (2009, p. 23 e 24): 

 

A produção sustentável de um agroecossistema deriva do equilíbrio entre 
plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos 
coexistentes. O agroecossistema é produtivo e saudável quando essas 
condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem, e quando as 
plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e 
adversidades.  

 

Da mesma forma, parte-se do princípio da redução da dependência de 

insumos externos aos sistemas de produção e redução do gasto energético, bem 

como o estabelecimento de circuitos mais fechados de uso de energia, nos cultivos 

e sistemas de criação.  

Porém, é preciso compreender que a construção histórica da agroecologia 

como ciência é fruto e tem como princípio uma complexidade de interações entre 

diferentes áreas do conhecimento, bem como um diálogo entre saber científico e 

empírico, o que não permite sua redução à dimensão de alternativa tecnológica ou 

proposta diferenciada para a construção de novas práticas agrícolas (ASSIS; 

ROMEIRO, 2002). 

A própria construção do conceito de agroecossistema pressupõe a interação 

entre ser humano e natureza, normalmente levando à simplificação do ecossistema 

em relação ao seu estado pré-agrícola (SEVILLA-GUZMÁN, 2006). Assim, a 

agroecologia como ciência assume um caráter mais abrangente em sua construção 
                                            
13 “Um agroecossistema é um local de produção agrícola – uma propriedade agrícola por exemplo – 
compreendido como um ecossistema. O conceito de agroecossistema proporciona uma estrutura com 
a qual podemos analisar os sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo seus 
conjuntos complexos de insumos e produção e as interconexões que os compõe” (GLIESSMAN, 
2000, p. 61). 
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epistemológica: “trata-se de uma nova abordagem, que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito 

das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo” (ALTIERI, 

2009, p. 23). 

Assim, o estudo da dinâmica dos agroecossistemas passa pela 

compreensão das relações sociais que nele se dão e que dele se estabelecem com 

o meio que o cerca. Dimensões de cunho socioeconômico, bem como o 

reconhecimento das culturas locais e dos saberes historicamente construídos, 

passam a ser elementos estruturantes da proposta agroecológica, para além de 

suas dimensões técnicas e ambientais, conforme descreve Sevilla-Guzmán (2006, p. 

209, tradução do autor): 

 

[...] a agroecologia contempla o manejo dos recursos naturais desde uma 
perspectiva sistêmica, quer dizer, levando em conta a totalidade dos 
recursos humanos e naturais que definem a estrutura e a função dos 
agroecossistemas, e suas inter relações, para compreender o papel dos 
múltiplos elementos que intervem nos processos artificializadores da 
natureza por parte da sociedade para obter alimentos.  

 

É nesse sentido que o mesmo autor propõe três dimensões para a 

agroecologia: (i) dimensão ecológica e técnico-agronômica; (ii) dimensão 

socioeconômica e cultural; e (iii) dimensão sociopolítica. A própria definição proposta 

pela Rede Ecovida se aproxima de uma perspectiva integradora destas diferentes 

dimensões, compreendendo a agroecologia como sendo: 

 

Processo de produção de alimentos e produtos em conjunto com a 
natureza, onde os(as) agricultores(as) possam desenvolver suas atividades 
sem agredir o ambiente, tornando-se independentes dos “pacotes 
tecnológicos” com seus caros e degradantes insumos industriais, visando 
não somente as sobras financeiras, mas principalmente qualidade de vida. 
É a base para o desenvolvimento sustentável nos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos, envolvendo as dimensões políticas, técnicas e 
culturais, em processos educativos e metodologicamente adequados, onde 
os(as) trabalhadores(as) assumem o protagonismo maior e aumentam seu 
poder de intervenção na sociedade, de forma organizada. (REDE 
ECOVIDA, 2007, p. 29) 

 

Essa abordagem multidimensional da agroecologia permite extrapolar sua 

ação e perspectiva para outros âmbitos de atuação dentro do sistema agroalimentar. 

Uma abordagem a partir da perspectiva socioeconômica amplia o campo de ação da 

agroecologia dos aspectos relativos à produção para aspectos vinculados à 
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circulação e abastecimento de produtos, bem como questões de consumo 

(SEVILLA-GUZMÁN, 2006). 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a agroecologia se apresenta 

como princípio para uma nova proposta de desenvolvimento para o rural numa 

perspectiva de valorizar  o conhecimento construído localmente  mediante a 

interação entre os diferentes saberes – tradicionais, os técnicos. Desta forma, o 

resgate da abordagem do campesinato como categoria social portadora destes 

saberes e principal ponto de apoio joga papel central na construção da proposta 

agroecológica. 

 

É exatamente nesse ponto que a perspectiva agroecológica para o 
desenvolvimento se articula com o debate sobre o papel e o lugar da 
agricultura camponesa nas sociedades contemporâneas. Consiste também 
no locus onde se encontram a Ciência da Agroecologia com o movimento 
agroecológico. Ao propugnar a recampesinização do mundo rural como a 
única alternativa viável para as múltiplas crises provocadas pela civilização 
industrial, os agroecólogos (sejam eles ativistas sociais ou cientistas) não 
têm em mente o retorno ao passado nem uma visão de futuro idílica. 
(PETERSEN; DAL SOGLIO; CAPORAL, 2009, p. 93) 

 

A heterogeneidade de saberes e práticas construídos através da história 

pelas comunidades camponesas transformam-se no fértil substrato que possibilita a 

germinação de sistemas de manejo, processos de organização social, alternativas 

de gestão, práticas alimentares, novas relações de mercado, processos de 

certificação diferenciados que conferem dimensão concreta à construção teórica da 

agroecologia. 

Assim, “a ciência agroecológica resgata, sob novas bases tecnológicas e 

econômicas, a lógica da complexificação das sociedades camponesas tradicionais e 

seus conhecimentos desprezados pela agricultura moderna como forma de vencer o 

desafio de uma agricultura sustentável” (ASSIS; ROMEIRO, 2002, p. 77). Esse saber 

se estabelece em uma atualidade em que o saber científico e o processo de 

modernização ocidentalizante se impõem como único caminho para determinar os 

rumos do desenvolvimento.  

Caracteriza-se, portanto, como iniciativas de resistência local, que devem 

ser potencializadas, para que por meio delas se desenhem, de forma participativa, 

estratégias de desenvolvimento que partam das identidades locais e das condições 

ambientais onde se inserem (SEVILLA-GUZMÁN, 2006). Na própria concepção 
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expressada por alguns movimentos sociais, percebe-se de forma evidente o 

atrelamento ao debate da agroecologia da perspectiva da resistência, entendendo 

este novo momento da agricultura “como uma ferramenta de resistência dos 

camponeses e camponesas na proposição de outro projeto de agricultura” (MMC-

BRASIL, s/d). 

Importante destacar, porém, que notadamente no contexto brasileiro, a 

perspectiva da agroecologia – apesar de seu caráter amplo, participativo e 

potencializador e reconhecedor dos saberes e identidades locais – não 

necessariamente congrega o conjunto de propostas que se constroem no campo 

das alternativas produtivo-ambientais e socioeconômicas desenvolvidas nas 

diferentes regiões e comunidades do território nacional. Em termos da construção de 

um 'movimento' ou 'campo de articulação' em torno de uma proposta coletiva de 

alternativas ao desenvolvimento para o rural, em diálogo com o espaço público e 

urbano, há muito por se avançar em termos da construção desta nova ciência e 

deste campo social, conforme afirmam Schmitt e Tygel (2009, p. 111): 

 

É importante perceber, no entanto, que o termo não abarca e nem sintetiza 
o conjunto das práticas, sentidos e identidades que emergem nesse 
movimento de crítica e resistência aos modos de organização impostos pela 
modernização conservadora da agricultura brasileira. Designações como 
agricultura ecológica, convivência com o semiárido, extrativismo 
sustentável, policultivos, carregadas de significação em seus contextos de 
origem, não são passíveis de redução a um único conceito. O mesmo 
ocorre com as diferentes identidades socioculturais (geraiseiros, 
catingueiros, ribeirinhos, faxinalenses, quebradeiras de coco, etc.), 
afirmadas nas lutas em defesa de determinados territórios e modos de vida.  

 

Essa lógica de construção da agroecologia como ciência e movimento, no 

entanto, se apresenta permeável aos diálogos possíveis e necessários ao 

estabelecimento de novas lógicas produtivas e organizativas, alternativas ao atual 

padrão avassalador de modernidade. Enfim, o que finalmente se destaca é 

justamente a importância desta construção em diálogo interdisciplinar – no âmbito 

da articulação entre as diferentes ciências sociais e naturais – e transdisciplinar, no 

sentido da conjugação das diferentes formas de se produzir o conhecimento 

(SEVILLA-GUZMÁN, 2006). Assim, conforme define Altieri (2009, p. 27): 

 

A produção estável somente pode acontecer no contexto de uma 
organização social que proteja a integridade dos recursos naturais e 
estimule a interação harmônica entre os seres humanos, o agroecossistema 
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e o ambiente. A agroecologia fornece as ferramentas metodológicas 
necessárias para que a participação da comunidade venha a se tornar a 
força geradora dos objetivos e atividades dos projetos de desenvolvimento. 
O objetivo é que os camponeses se tornem os arquitetos e atores de seu 
próprio desenvolvimento. 

 

Dessa forma, é a partir do debate concreto das alternativas produtivas, das 

práticas ambientalmente sustentáveis, do estabelecimento de novas relações de 

mercado, do reconhecimento dos saberes locais que culminam formas de ação 

social coletiva que materializam a proposta da agroecologia como base para um 

novo desenvolvimento. “Neste sentido, o enfoque agroecológico aparece como 

resposta a lógica do neoliberalismo e da globalização econômica, assim como aos 

cânones da ciência convencional, cuja crise epistemológica está dando lugar a uma 

nova epistemologia, participativa e de caráter político" (SEVILLA-GUZMÁN, 2006, p. 

214, tradução do autor). 

Não se pode afirmar que existe uma relação de concomitância entre o 

modelo de agricultura agroecológico e as possíveis formas de manejos 

agroflorestais: nem todos modelos de Sistemas Agroflorestais se fundamentam em 

princípios agroecológicos, assim como nem toda agricultura agroecológica 

desenvolve práticas agroflorestais. No entanto, dentre as várias concepções da 

agroecologia as práticas agroflorestais geralmente são consideradas como parte 

integrante do manejo agroecológico, conforme observamos em análise realizada por 

Petersen, Weid e Fernandes (2009): 

 

(...) o manejo agroecológico dos solos põe em xeque a concepção 
convencional de fertilização que se baseia no aporte de adubos sintéticos. A 
estratégia agroecológica aplica-se por meio de manejos voltados à 
manutenção de solos biologicamente ativos, que asseguram boas colheitas 
com baixos custos financeiros e ambientais. Em essência, esses manejos 
reproduzem nos agroecossistemas as condições estruturais e funcionais 
responsáveis pela reprodução da fertilidade dos ecossistemas naturais, 
dentre as quais (PETERSEN, 2008): a) a maximização da produção e do 
uso de biomassa no sistema por meio de policultivos, de rotações de 
culturas, de práticas agroflorestais e da integração cultivos-criações; b) a 
proteção permanente do solo com cobertura viva ou morta; c) o preparo do 
terreno para o plantio com o mínimo de revolvimento. (grifo nosso) 

 

Esse processo pode ser ilustrado por meio da fala de Sidinei (comunidade 

dos Três Canais – Adrianópolis/PR), associado da Cooperafloresta, citado por 

Poubel (2006), que lembra como anteriormente utilizavam uma prática que agredia a 

natureza e, por consequência, as dificuldades que tiveram com recursos naturais, 
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porém ressalta a importância em ter adotado a agrofloresta, além da preocupação 

com os princípios agroecológicos:  

 

É notória a satisfação e confiança de Sidinei no cultivo de agroflorestas. 
Fala no futuro, fala na saúde e qualidade de vida. Vê a importância de 
observar e aprender com a natureza e conservá-la. Cita com frequência a 
questão da água em sua área: “Teve uma época que nós passamos 
apertados aqui com água, nós derrubávamos as árvores, queimávamos e 
plantávamos perto da nascente, então num inverno a água secou. Depois, 
com a agrofloresta plantada naquela área, as bananeiras e as árvores 
começaram a puxar a água e fizeram ela rebrotar, hoje, graças a Deus 
temos água da nascente de novo, esta foi uma das coisas mais importantes 
que a agrofloresta me mostrou!”. (POUBEL, 2006, p. 94) 

 

Evidencia-se, assim, no âmbito do interesse pelos processos de 

recuperação de áreas degradadas, uma busca da qualidade de vida e saúde 

socioambiental. Essas comunidades de agricultores percebem que certas ações 

tradicionais, que eram utilizadas, implicavam impactos negativos para suas vidas, 

principalmente pelo uso da “coivara” (sistema agrícola que era comum na região, 

fundado nas práticas de corte e queima da floresta), que está sendo substituído 

pelos SAFs e uma concepção de agroecologia. Essa transição permite uma 

mudança de postura em relação à produção, ao mesmo tempo que possibilita uma 

releitura moral da sua própria situação como agricultores, já que passam a ter 

práticas menos impactantes, em acordo – no mínimo – com as técnicas da 

agroecologia propostas pela Rede Ecovida (que proíbem a prática da coivara e uso 

de veneno – agrotóxicos). 

Essa mudança não ocorre somente em relação à coivara, mas os 

agricultores da Cooperafloresta também deixam de utilizar os adubos químicos e 

veneno (agrotóxicos), como explicita a agricultora Jorlene, em depoimento 

relacionado ao Projeto Abelhas da associação:  
 

Antes a gente vivia um outro tipo de vida, agora vê as plantas, os pássaros. 
Antes a gente mexia com veneno, fazia as coisas que não eram certas. Não 
tinha aquela visão de como era a natureza. Agora a gente tá cuidando da 
natureza. Agora a gente produz as coisas mais saudáveis, nossa vida 
mudou muito, principalmente na alimentação. (JORLENE, comunidade de 
Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 21 de janeiro de 2011) 

 

Essas mudanças ocorrem de forma obrigatória para todos agricultores que 

pretendem se tornar um associado da Cooperafloresta, pois devem seguir as 

normas técnicas estipuladas em seus regimentos. Na verdade, são normas de 
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produção de alimentos agroecológicos, exigidos para a produção e comercialização 

de produtos orgânicos e agroecológicos e que devem passar pelo processo da 

certificação participativa. Por sua vez, a adoção das tecnologias agroecológicas 

possibilitou não somente o acesso ao mercado desses produtos, mas, sobretudo, 

garantiu uma maior eficiência no manejo dos Sistemas Agroflorestais, conforme 

poderemos ver no próximo item, principalmente, na perspectiva adotada pela 

Cooperafloresta de Agroflorestas Sucessionais.  

  

2.4.2 Sistemas Agroflorestais: ferramenta estratégica para a reprodução social 

das famílias associadas à Cooperafloresta 

 

Os agricultores familiares da Cooperafloresta se reconhecem como 

agricultores agroecológicos e agrofloresteiros e compreendem que esta opção não é 

somente por questões técnicas, mas também social, econômica, política, cultural, 

ambiental. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) podem ser concebidos de diversas 

formas, e traremos algumas dessas concepções, inclusive como os associados da 

Cooperafloresta a entendem. 

Os Sistemas Agroflorestais são baseados no consórcio de espécies 

arbóreas com espécies agrícolas (conhecido também como Sistemas 

Agrossilviculturais) ou com criação animal (Sistemas Agrosilvipastoris), de forma 

simultânea ou em rotação. Essas atividades podem se tornar sustentáveis 

apresentando resultados vantajosos, no sentido ecológico e, possivelmente, 

econômico e social. Nesse sentido,  

 

As agroflorestas ou Sistemas Agroflorestais (SAF´s) aparecem como uma 
alternativa promissora de sistemas de produção integrados, produzindo e 
conservando, ao mesmo tempo, os solos, a água e a biodiversidade. Dentro 
da visão sistêmica e integrada, as agroflorestas seguem os conceitos e 
princípios ecológicos no desenvolvimento de sistemas produtivos com mais 
sustentabilidade, recuperando áreas e recursos hídricos, melhorando a 
produtividade, a rentabilidade e a qualidade de vida dos agricultores. 
(KÜSTER et al., 2008, p. 43) 

 

Os SAFs são reconhecidos atualmente de forma legal como um sistema de 

manejo sustentável, sendo que a legislação brasileira define o “Sistema Agro 

Florestal” como:  
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Sistema de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são 
manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, 
culturas agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de 
acordo com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e 
interações entre estes componentes. (BRASIL, Diário Oficial da União, 
09/09/2009) 

 

Ecologicamente os SAFs colaboram com a recuperação do meio ambiente 

ou, pelo menos, não permitem que este seja mais degradado. Isso é possível devido 

aos múltiplos usos das árvores, ou seja, as essências lenhosas desenvolvem 

múltiplas funções: elaboração de diversos produtos (madeira, frutos, forragem, e 

outros), formas de proteção (sombreamento, evitar erosões, fixar nitrogênio, 

melhorar a qualidade do solo, e outras), utilidades diversas (servir como quebra-

vento, uso como cerca-viva, em algumas concepções é utilizada no controle de 

ervas daninhas, servir como limítrofe entre culturas e de propriedades, e outras).  

A agrofloresta faz com que essências arbóreas colaborem com o 

desenvolvimento mais adequado de essências agrícolas e(ou) criação animal, pois, 

consorciados e distribuídos nos diversos extratos florestais, permitem um maior 

aproveitamento da energia solar; as árvores diminuem o impacto da chuva e 

reciclam os nutrientes através de suas folhas e galhos que caem no solo e se 

degradam, compondo matéria de adubação verde. Portanto, a vantagem ecológica 

desses sistemas é indiscutível comparado com outros sistemas de agricultura ou 

silvicultura (nos formatos de monocultura), claro que se devidamente utilizados e 

manejados.  

Os sistemas de monocultura de agricultura convencional estimularam 

amplos processos de desmatamento nas diversas regiões do Brasil. A figura 4 ilustra 

de forma significativa a evolução dos processos de implantação da agricultura 

convencional (e seus impactos no ambiente) e de que forma o uso dos SAFs podem 

ser considerados uma alternativa de recuperação das áreas degradadas. Esta figura 

é construída a partir do Triângulo da Vida organizado por Ernst Götsch, destacando 

os princípios sucessionais dos sistemas agroflorestais, nos quais busca-se recriar no 

manejo das plantações as dinâmicas dos ecossistemas reconhecidos localmente. 
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Figura 4 – Da monocultura à Agrofloresta – Triângulo da Vida de Ernst Götsch 

 
Fonte: IPETERRAS, 2007. (adaptado pelo autor) 
 
 

Processo de 
implantação de 

Sistemas Agroflorestais 



74 

 

As vantagens do uso dos SAFs podem ser limitadas quando não se tem o 

acúmulo de conhecimento e prática, pois o consórcio das espécies deve ser 

criterioso, senão poderão ocorrer problemas no desenvolvimento das plantas em 

função de luz, água e(ou) nutrientes. Os limites nas trocas ou fragilidades na 

assistência técnica são elencadas como problemas nas análises de implantação dos 

SAFs. Também se destaca a importância de uma maior participação das 

comunidades na sua implantação, assim como a necessidade de políticas públicas 

que beneficiem os diversos processos da cadeia produtiva das agroflorestas. Em 

uma das pesquisas avaliativas sobre os SAFs como alternativa para recuperação de 

áreas degradadas indica-se que:  

  

Os SAFs promissores geralmente apresentavam maior diversidade de 
espécies, proximidade dos centros consumidores, e foram elaborados pelos 
próprios agricultores ou modificados conforme suas vontades e 
necessidades. Este estudo concluiu que os resultados negativos dos SAFs 
foram devido a problemas na sua base técnica e na forma como foram 
gerados e conduzidos. Logo, sugere-se que o planejamento dos sistemas 
de produção deve ser discutido com as comunidades, procurando aproximar 
o conhecimento científico do conhecimento tradicional, onde a valorização e 
a troca de experiências conduzem ao processo de construção do 
conhecimento. Deve-se também trabalhar a cadeia dos produtos 
agroflorestais, investindo no crédito, no beneficiamento e na 
comercialização dos produtos, melhorando a infraestrutura de produção 
com escoamento e eletrificação rural. Finalmente, sugere-se ao poder 
público constituído oferecer condições básicas de saúde e educação para 
os agricultores e familiares, para que eles possam investir em sistemas de 
produção que demandem mais mão-de-obra como os SAFs. (TAVARES, 
ANDRADE, COUTINHO, 2003, p. 78) 

 

Os Sistemas Agroflorestais apresentam várias vantagens econômicas e 

sociais, como a diversificação das fontes de renda, pois não se corre o risco de 

dependência de um único produto; nas entressafras pode-se aproveitar subprodutos 

das essências arbóreas; algumas árvores não precisam de grandes esforços de 

manejo; no conjunto da produção podem ser mais rentáveis do que a monocultura; o 

uso de um elemento serve como implemento de outro e muitas vezes reduz o custo 

de manejo; pode ser manejado de forma individual, porém estimulam-se os 

processos de entreajuda e reciprocidade entre as famílias que adotam os SAFs, 

ampliando as redes de solidariedade, pois as trocas de trabalho e de conhecimentos 

contribuem para um melhor manejo das áreas; potencial para as mudanças nos 

hábitos alimentares e ampliação de produção para autoconsumo; enfim, na figura 5 

(ver a seguir) identificam-se algumas dessas vantagens: 
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Figura 5 – Vantagens e Benefícios dos SAFs 
       
  

 
 Conservação da água e do 

solo – diversificação dos 
ecossistemas: 

- proteção contra erosão 
hídrica 
- incorporação de matéria de 
matéria orgânica 
- proteção de águas 
- controle de erosão 

   

  
 
 

     

 Produção de madeira: 
- lenha 
- madeira para construção 
- madeira de pequena 
dimensão 
- postes 
- mourões 

   Subprodutos: 
- frutos 
- medicinais (diversas plantas) 
- mel 
- óleo 
- tinturas 
- outros 

 

  
 

  

SAF 
 

   

 Produção de cultivos: 
* redução de: vento; 
evapotranspiração; 
temperaturas altas. 
* aumento de: umidade 
relativa; rendimentos 

  
 

 Produção de forragens e 
proteção da criação animal: 

- abrigo e sombra para a 
criação animal 
- melhoramento da qualidade 
das pastagens 
- produção de forragens 

 

  
 
 

     

 Conservação da flora e da 
fauna: 

- propagação da flora nativa 
- criação de habitat para 
recolonização da fauna 
 

   Benefícios sociais: 
- integra árvores e arbustos e 
seus cultivos tradicionais 
- uso de práticas comunitárias 
e várias ações de entreajuda 
- melhoria dos hábitos 
alimentares e aumento da 
soberania alimentar 

 

       
Fonte: INSTITUTO FORESTAL, 1992, p. 284. (Adaptado pelo autor) 

 

Contudo, esses sistemas podem ser custosos na implantação e os retornos 

financeiros nem sempre são imediatos. Buscam-se sempre alternativas que superem 

essas dificuldades. Uma das estratégias é o trabalho em associações, cooperativas, 

principalmente quando se trata de agricultores familiares. 

Os Sistemas Agroflorestais podem ser classificados de várias formas e 

utilizam diversos princípios ou critérios. Sem a pretensão de aprofundar essa 

questão, podem-se elencar alguns dos critérios utilizados para tais classificações: 

sua estrutura no espaço e no tempo; a importância das funções que seus elementos 

desenvolvem no sistema; conforme as intenções produtivas; e(ou), conforme os 
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potenciais das características econômicas e sociais. Destacamos nos quadros 

abaixo duas classificações de SAFs, sendo: I – Sistemas de árvores com cultivos de 

espécies agrícolas (ver quadro 11) e II – Sistemas de árvores para proteção (ver 

quadro 12).  

 

Quadro 11 – Sistemas de árvores com cultivos 
a) Árvores dispersas de forma irregular: 
quando os agricultores não retiram as árvores de 
um terreno, no qual será utilizado para cultivar 
essências não lenhosas (agrícolas), ou seja, não 
é implementada sistematicamente as árvores, 
porém, pode ser retirada de forma sistemática ou 
aleatória. Este sistema visa, por exemplo, servir 
de sombra e ao mesmo tempo ser fonte de 
madeira (lenha).  

 
Figura: Manual Agroflorestal, p. 41 

b) Árvores intercaladas: é um sistema 
semelhante ao anterior, porém, tem-se uma 
disposição regular das árvores em linhas 
alternadas. 
c) Árvores para sombra inicial: neste sistema 
são utilizadas árvores de crescimento rápido, que 
forneçam sombra para o período inicial do cultivo 
de essências agrícolas que necessitam deste 
sombreamento (por exemplo: café), para o seu 
melhor estabelecimento e desenvolvimento. 
Estas árvores também colaboram com a 
reposição de nutrientes no solo e a fixação de 
nitrogênio.  

Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992.  
d) Árvores para sombra permanente: a 
diferença em relação ao sistema anterior, é que o 
espaçamento entre as árvores é maior (5-10m 
entre as fileiras). Tem por objetivo o 
sombreamento permanente para as culturas 
(café, cacau etc.), além de fornecer lenha (renda 
extra).  
  

Figura: “Cafezal sombreado – guapuruvu-ingá-café” (Manual 
Agroflorestal, p. 44)  

e) Árvores e cultivos sequenciais: é um 
sistema de rodízio tradicional, contudo se 
incluem espécies arbóreas a partir do segundo 
ano, sendo que as árvores objetivam 
restabelecer a fertilidade do solo, após o uso 
deste nos primeiros anos com o cultivo de 
essências agrícolas (milho, feijão etc.); as 
árvores também objetivam se tornar produtos 
adicionais, como lenha, postes etc.  

 
Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 
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f) Árvores com cultivos em alamedas: este 
sistema é conhecido também como “alley 
cropping”, determinado na distribuição de árvores 
de pequeno porte ou arbustos em filas, com 
podas periódicas para evitar o excesso de 
sombra, mesclado com culturas anuais. Com as 
podas periódicas há uma recomposição dos 
nutrientes no solo, com o princípio de adubação 
verde, previne a área contra erosão e fornece 
lenha, por exemplo.    

Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 
g) Plantações de árvores em linha: semelhante 
ao sistema do “alley cropping”, contudo não são 
feitas as podas periódicas, só podas de formação 
ou para evitar o excesso de sombreamento caso 
necessário. Entre as árvores podem ser 
cultivadas essências anuais ou perenes, 
dependendo das necessidades do produtor, da 
fertilidade do solo e da declinação do mesmo.  

 
Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 

h) Árvores de sustentação de cultivos: as 
árvores sustentam cultivos como tomate, pimenta 
etc., ou seja, as árvores servem como apoio 
direto das essências agrícolas ou com ajuda de 
cordas; por meio das podas contínuas se 
reincorpora a massa verde ao solo.  

 
Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 

i) Sistema “Taungya”: é um método de 
recuperação de bosque que mescla a produção 
de árvores com o cultivo básico nos primeiros 
anos de desenvolvimento. Unem-se interesses 
agrícolas com os silviculturais.  

 
Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 

Fonte: Texto: RODRIGUES, 1995.  
Figuras: MAY e TROVATO, 2008 (Manual Agroflorestal para a Mata Atlântica); e, INSTITUTO 
FORESTAL, 1992. 

 

Quadro 12 – Sistemas de árvores para proteção 
a) Cercas vivas (sebes): sistema muito usado 
por delimitação de áreas e proteção de terrenos, 
podendo é claro ser utilizado para outros fins: 
produção de lenha, postes, estacas e madeira 
para outros usos, produção de adubo verde, 
flores comestíveis, entre outros. As cercas vivas 
podem dividir pastagens e terras com cultivos 
diferenciados. Ao mesmo tempo podem servir 
como quebra-ventos.   

Figura: Manual Agroflorestal, p. 32 
b.1) Quebra-ventos: são árvores expostas em 
linhas com objetivo de diminuir a velocidade do 
vento, reduzindo a erosão eólica, a transpiração 
excessiva das essências agrícolas, a evaporação 
e os danos mecânicos do vento sobre as culturas; 
também melhoram a produtividade dos animais 
nas pastagens onde a incidência de vento é alta. 
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b.2) Quebra-ventos: Existem variações na 
distribuição das árvores para a função de quebra-
vento, dependendo das finalidades específicas; é 
claro que estas árvores poderão ser utilizadas 
como opção econômica (produção de madeira, 
lenha e outras). Deve-se, contudo, ter a 
preocupação com o sombreamento das culturas 
plantadas próximas aos quebra-ventos, que 
possivelmente terão uma produtividade diferente 
e podendo ser negativo.  

 Figura: Manual agroflorestal, p. 37 
c) Árvores em contorno: este sistema é uma 
associação baseada em vários objetivos: 
proteção contra vento, delimitação de áreas com 
diferentes usos ou delimitação de propriedades, 
além de função produtiva das árvores.  
 

 
Figura – “Paisagem rural com plantios em linha de árvores 
materializando limite de propriedade e/ou de unidades de 
produção dentro da propriedade” (Manual Agroflorestal, p. 41). 

d) Barreiras vivas: sistema que se assemelha às 
curvas de nível, com o objetivo da conservação 
do solo e acumulação de matéria orgânica, 
contudo, pode ter o uso de árvores e arbustos 
combinados com práticas de conservação e 
plantios em terraços.  

 
Figura: INSTITUTO FORESTAL, 1992. 

Fonte: Texto: RODRIGUES, 1995.  
Figuras: MAY e TROVATO, 2008 (Manual Agroflorestal para a Mata Atlântica); e, INSTITUTO 
FORESTAL, 1992. 

 

Na Cooperafloresta os Sistemas Agroflorestais são concebidos a partir da 

compreensão das complexidades dos ecossistemas e suas sucessões, não havendo 

a ideia de elementos não conectados na natureza. Buscam se assimilar aos 

sistemas florestais naturais. Esse princípio potencializa as concepções de manejo 

agroecológico, incorporando elementos sociais, econômicos e ambientais de 

sustentabilidade e alternativas aos sistemas de manejo dos agroecossistemas. 

Nesse entendimento, os Sistemas Agroflorestais partem de uma concepção em que 

“a dinâmica da sucessão natural de espécies é sempre usada, mesmo em estágios 

mais avançados, como uma força que direciona o sistema e assegura a saúde e o 

vigor das plantas”, assim como “cada passo é uma tentativa de entrar e ser 

conduzido pelo fluxo de vida chamado ‘sucessão natural’” (GÖTSCH, 1995, p. 22). 

Essa perspectiva sucessional compreende que “a sucessão natural das espécies é o 
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pulso da vida, o veículo em que a vida atravessa o espaço e o tempo” (GÖTSCH, 

1997, p. 12), um saber que pode transformar a agricultura em geral: 

 

A partir dessa sabedoria, podemos adivinhar o modo de trabalhar e as 
ferramentas para uma futura agricultura – cultura – que não se tornará mais 
uma exploração e mineração, como são as práticas dominantes da 
agricultura moderna. Concretamente, isto significa que eu, como agricultor, 
só posso fazer uma intervenção na minha plantação quando eu souber que 
o resultado da atividade planejada será um balanço energético positivo, 
como aumento da vida e favorecimento dos processos de sucessão. 
(GÖTSCH, 1997, p. 12) 

 

Para tanto, a agrofloresta ressalta um modelo de manejo da propriedade 

como um todo em suas características agroecológicas e sucessionais, sendo 

importante o fato de que os modelos de agrofloresta não necessariamente são 

agroecológicos e nem sempre estão aliados à agricultura orgânica. Essa perspectiva 

de agrofloresta sucessional com princípios agroecológicos é a concepção adotada 

pela Cooperafloresta e pelo planejamento integral das áreas dos seus agricultores 

associados. Urias (da comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR) ressalta a 

perspectiva de pensar a propriedade como um todo quando se fala de agrofloresta:  

  

Mas é, que nem eu estava falando pro pessoal aqui. Não entendemos mais 
como uma pessoa chega num terreno de um agrofloresteiro e diz que essa 
área é agrofloresta e essa não é. Porque quem é agrofloresteiro mesmo, 
que planta, desde que ele entrou na agrofloresta o terreno dele fecha a 
agrofloresta tudo. Pensa na propriedade como um todo. (URIAS, 
comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR – entrevista em 19 de janeiro 
de 2011) 

 

Os agricultores da Cooperafloresta entendem que os Sistemas 

Agroflorestais devem buscar compreender o sistema em seus diferentes estágios 

sucessionais, incorporando uma perspectiva de sustentabilidade, no qual se 

administra parte da área com um manejo mais intenso e outra parte para 

regeneração, conforme é destacado em pesquisa realizada junto à Cooperafloresta 

justamente sobre a forma de agrofloresta praticada por eles. Nesta pesquisa conclui-

se que: 

 

(...) no âmbito da Cooperafloresta, os sistemas agroflorestais são formados 
por uma combinação de dois sistemas de manejo de paisagens: um 
relacionado ao manejo intensivo da vegetação, nas agroflorestas, e outro 
relacionado à regeneração de capoeiras para conservação florestal e uso 
futuro. Nas agroflorestas sob manejo intensivo, a abundância de espécies, a 
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densidade de indivíduos e a taxa de incremento de carbono é otimizada. A 
regeneração de capoeiras, por sua vez, vem ocupando aproximadamente 
quatro vezes a área de agroflorestas. A manutenção e a geração das áreas 
com maior ou menor intensidade de manejo não é algo estanque. Tal 
processo funciona em forma de equilíbrio dinâmico, no qual um conjunto de 
fatores ambientais e sociais se retroalimentam, gerando sazonalidade 
temporal e espacial para manutenção, criação ou abandono de 
agroflorestas ou florestas em estágios iniciais e médios de regeneração. 
Assim, no sistema agroflorestal praticado pelos associados da 
Cooperafloresta existem dois mecanismos, um formador de agrofloresta e 
outro de capoeira que, rotacionados ao longo do tempo no espaço das 
propriedades ocupam hoje 74% da paisagem das áreas das famílias 
agricultoras associados. Assim, o sistema agroflorestal, no âmbito da 
Cooperafloresta, tem sido um modelo de praticar agricultura que mescla 
áreas com maior e menor intensidade de manejo, em um processo de 
domesticação da paisagem para o aumento da segurança alimentar, da 
renda e da autonomia, associado à recuperação de áreas degradadas pela 
agricultura convencional. (STEENBOCK et al., 2013a, p. 56) 

 

Os sistemas agroflorestais construídos pela Cooperafloresta foram utilizados 

para organizar indicadores em relação à qualidade de vida e segurança alimentar, 

dos quais se tornaram referência para uma pesquisa sobre avaliação e 

monitoramento de agrofloresta. A pesquisa em questão utilizou o método da 

avaliação das estrelas, organizando o levantamento de parâmetros junto aos grupos 

de associados da Cooperafloresta e desenvolvendo várias oficinas para a 

experimentação desses indicadores da qualidade do manejo agroflorestal. 

Os parâmetros de uma boa agrofloresta foram organizados a partir de 

alguns eixos elaborados por meio de consulta aos agricultores da Cooperafloresta, 

os  quais participaram de oficinas de capacitação. Foram indicados para definir uma 

boa agrofloresta os seguintes eixos: manejo, biodiversidade, cuidado e carinho, terra 

boa e produção. Em cada eixo foram elencadas características que se tornaram 

parâmetros para a averiguação das qualidades da agrofloresta sob avaliação, 

mediante um esquema de representação desses indicadores, o que pode ser 

verificado na figura 6 – na qual podem ser vislumbrados esses parâmetros de uma 

boa agrofloresta.  
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Figura 6 – Parâmetros de uma boa agrofloresta 

 

 
Fonte: STEENBOCK et al., 2013b, p. 311.  
Observação: “Esquema representando os indicadores de boas agroflorestas, de acordo com os 
agricultores associados à Cooperafloresta. O tamanho dos círculos define a importância relativa de 
cada parâmetro citado” (STEENBOCK et al., 2013b, p. 311).  
Fotos do autor e outros pesquisadores (coletânea de fotos – arquivos coletivizados): imagens 
coletadas durante uma das oficinas de avaliação das estrelas – na comunidade Cedro, Ribeirão 
Grande e Terra Seca (em abril de 2011). Reunião realizada na propriedade da Dona Joana 
(comunidade do Cedro), sendo ela uma das pessoas mais antigas da comunidade, e ressalta a 
importância em fazer agrofloresta e não mais utilizar de práticas convencionais. A dona Joana 
lembra: “Nasci e me criei por aqui, no Cedro. Antes era tudo queima. Um dia chegou um povo aqui 
ensinando a fazer agrofloresta. A terra era meio fraca, mas agora tá melhorando. Tem pouquinha 
planta aqui, mas quando eu vejo esse multidão de gente, fico contente. Eu deito na cama e agradeço 
a Deus. É muito bonita essas reunião, a gente se anima a continuar na luta! Eu queria dizer eu não 
esperava ver um monte de gente aqui em casa hoje, eu fico muito contente. Isso encoraja a gente no 
trabalho” (Joana Moura, citado por SILVA, 2011 apud SILVA e STEENBOCK, 2013, p. 75).  
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Dentre as várias dimensões de avaliação e monitoramento de uma boa 

agrofloresta incorporaram elementos de dimensões culturais, ambientais, 

econômicas, técnicas, como estratégias de reprodução social, das quais 

interessante o destaque dos indicadores de “cuidado e carinho”. No caso da 

produção, da conservação ambiental e outras atividades explicitam a importância de 

processos de reciprocidade e solidariedade para se ter um bom manejo  

agroflorestal, já que a troca de trabalho facilita e viabiliza “conseguir uma boa 

agrofloresta”. Ao ressaltarem o aspecto “cuidar das plantas dos companheiros como 

se fosse a própria”, revelam preocupação com o outro, fundamental na construção 

de relações solidárias entre as pessoas que participam de um grupo de produção. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os SAFs desenvolvidos pelos agricultores da Cooperafloresta, entre várias 

outras características, potencializam os processos de reprodução social como “meio 

de sobrevivência” e “qualidade de vida”, elementos que serão também abordados 

nos próximos capítulos, tanto na apresentação das comunidades e grupos quanto 

nas redes de entreajuda e dinâmicas de mutirão e trocas. A agrofloresta manifesta-

se como projeto de sociedade e modo de vida, conforme salienta a dona Paulina 

(comunidade de Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP – entrevista em 26 de janeiro 

de 2011): 

 

Ah, agrofloresta pra mim é muito bom. É muito bom esse sistema de 
agrofloresta. A gente pensa também no futuro, mais tarde que vem as 
frutas, as mudas que tira porque tem muda que não produz agora ... não 
produziu logo, então a gente, a gente tem um futuro mais tarde, a gente 
produz para os filhos... e se não der também, fica pros netos né? Vão se 
criando os filhos, os netos também tão se criando, o futuro da gente, mais 
tarde eles tem na janta os alimentos dos avós. Plantar aquela fruteira fica 
como lembrança da gente. 

 

Os agricultores associados à Cooperafloresta compreendem a agrofloresta 

de forma ampla, não somente como uma tecnologia de produção, mas também em 

seus aspectos ambientais, sociais, culturais. Nesse âmbito, pode-se verificar o papel 

mediador de vários agentes sociais, dentre esses a Rede Ecovida.  
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A Rede Ecovida torna-se uma mediadora dos processos de organização e 

expansão da agroecologia como tecnologia de produção e modo de vida, com 

ênfase em lógicas alternativas às formas de sociabilidades hegemônicas. A 

construção de redes comunitárias que privilegiam os processos de companheirismo 

e boa convivência são elementos comuns nos diversos espaços da Rede. Percebe-

se, na Rede Ecovida e na Cooperafloresta, um importante papel de construção de 

identidade coletiva e fortalecimento político da agroecologia e da agrofloresta (nesse 

caso com maior enfoque no núcleo Agroflorestal) e fortalecimento das dinâmicas 

organizativas dos grupos locais em relação à sociedade como um todo, mesmo 

havendo críticas internas e aspectos a avançar nessas dinâmicas.  

Outro elemento que se identifica aos espaços propiciados pela Rede 

Ecovida são os espaços de formação e troca de experiências. A partir disso ocorreu 

o estímulo para formação da juventude e participação das mulheres, por exemplo: 

 

(...) a Rede Ecovida estimula a participação. Aqui antes era todo mundo 
meio arredio. Depois com as reuniões isso mudou, todo mundo interage 
mais. As mulheres viajaram. Antes a gente tinha vergonha de conversar 
com os outros, hoje não. Na reunião do conselho tem várias mulheres hoje 
como representantes dos grupos. Antes era só homem. Hoje é quase a 
metade. (JORLENE – Comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR – 
entrevista realizada em fevereiro de 2009). 

 

Nesse aspecto a Cooperafloresta pode ser considerada não somente uma 

associação dos agricultores familiares, mas também um instrumento de construção 

de autonomia dos seus integrantes, potencializando tanto a sua formação 

intracomunitária quanto garantindo espaços de intercâmbio com agricultores de 

outras regiões. 

 

 



84 

 

CAPÍTULO 3 – AGRICULTORES FAMILIARES DA COOPERAFLORESTA: OS 

ESPAÇOS E AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS NAS COMUNIDADES E NOS 

GRUPOS DE ASSOCIADOS  

 

A vida social local é o resultado do entrelaçamento de relações 
sociais que atravessam o espaço local, atribuindo-lhe significados e 

integrando-os a redes de relações que se estendem por espaços 
sociais mais amplos e dentre as quais podem ser identificadas: as 

relações de parentesco e de vizinhança, que são a base da vida 
social local e cujo conteúdo é dado pelas necessidades do trabalho e 

da produção e pelas práticas de lazer e da vida religiosa (...).  
(Maria de Nazareth Baudel WANDERLEY, 2009b, p. 298) 

  
 

A Cooperafloresta é uma associação de agricultores familiares, com 

destaque da participação de famílias que vivem em comunidades de quilombolas e 

outras comunidades reconhecidas como tradicionais no meio rural. No entanto, 

percebe-se que nestas comunidades não simplesmente se reproduzem as 

condições e características de sociabilidade do rural tradicional, mas criam-se novas 

relações sociais e novos processos culturais, assim como se reconstituem as 

relações dos agricultores com a natureza.  

Neste capítulo, buscou-se apresentar as comunidades e os grupos dos 

agricultores e famílias associadas à Cooperafloresta, analisando suas práticas e 

representações das redes de entreajuda.  

A Cooperafloresta é organizada em grupos de associados com base na 

proximidade geográfica e social (em geral coincidentes: as famílias e amigos formam 

grupos no mesmo espaço em que se delimitam as comunidades ou bairros rurais, 

com algumas poucas exceções de grupos formados por famílias de mais de uma 

comunidade). Algumas comunidades acabam tendo mais que um grupo em função 

do número de famílias associadas e, nesses casos, existe uma tendência e 

predomínio dos vínculos familiares na formação dos grupos.  

Na figura 7 (mapa e figuras em destaque) são mostrados os municípios onde 

se inserem os agricultores associados da Cooperafloresta, e no destaque deste 

Mapa indicamos as 17 comunidades onde se encontram os grupos destes 

agricultores.  
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Figura 7 – Localização das Comunidades dos Grupos da Cooperafloresta no 
Estado de São Paulo (município de Barra do Turvo) e no Estado do Paraná 
(municípios de Adrianópolis e Bocaiuva do Sul) 

* Relação das comunidades:  

1. Areia Branca (PR/SP) 
2. Estreitinho (PR/SP) 
3. Indaiatuba (SP/PR) 
4. Aroeira (PR/SP) 
5. Três Canais (PR/SP)  
6. Córrego do Franco (PR/SP) 
7. Centro e Lagoa (SP) 
8. São João (SP) 
9. Primeiro Ribeirão (SP) 
10. Reginaldo (SP) 
11. Salto Grande (SP) 
12. Terra Seca (SP) 
13. Ribeirão Grande (SP) 
14. Cedro (SP) 
15. São Pedrinho (SP) 
16. Rio Vermelho (SP) 
17. Rio Turvo (SP) 

Fonte: IGC, 2010 (adaptado pelo autor); Cooperafloresta, 2010 (informantes qualificados). 

 

Atualmente a Cooperafloresta tem 23 grupos de famílias organizados nessas 

17 comunidades, somando 116 associados, conforme relacionados no quadro 13 (a 

seguir).  
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Quadro 13 – Relação de associados da Cooperafloresta 
 AREIA BRANCA – GRUPO 1  (7 associados)  
PR Areia Branca Agenor / Juvelina Batista 
PR Areia Branca João Gonçalves (Neco) / Luzia Miranda  
PR Areia Branca Juarez Carvalho / Luzia Franco 
PR Areia Branca Eliza  
PR Areia Branca José Batista / Vivi Moreira 
PR Areia Branca José Gonçalves (Zeca) / Edenilda  
PR Areia Branca Santina Moreira 

 AREIA BRANCA – GRUPO 2 (9 associados)  
PR Areia Branca Afonso / Dezenoura  
PR Areia Branca Jackson  
PR Areia Branca Paulo / Nadil  
PR Areia Branca Lilian / Roberto  
PR Areia Branca Vilson  
PR Areia Branca Sebastião / Aparecida  
PR Areia Branca Izaqueu  
PR Areia Branca Élcio / Neide  
PR Areia Branca Alisson  

 AREIA BRANCA – GRUPO 3 (5 associados)  
PR Areia Branca Anderson  
PR Areia Branca Ari / Maria  
PR Areia Branca Adenilson (Deno) 
PR Areia Branca Adilson  
PR Areia Branca Diva / Anibal Batista 

 ESTREITINHO – GRUPO 1 (6 associados)  
PR Estreitinho Osni Alves / Aparecida  
PR Estreitinho Urias / Maria Aparecida  
PR Estreitinho Adir da Mota 
PR Estreitinho Benilde / Lindamira  
PR Estreitinho Carlos (Carlinhos) / Valdilene 
PR Estreitinho Jonas / Ana  

 ESTREITINHO – GRUPO 2 (4 associados)  
PR Estreitinho Oraci Gonçalves (Oraci Ferro)  
PR Estreitinho José (Zé Silva) / Tereza  
PR Estreitinho Irineu (Nereu) 
PR Estreitinho João Miranda / Margarida  

 INDAIATUBA – GRUPO 1 (6 associados)  
SP Indaiatuba Oraci Bandeira / Tereza Silva  
SP Indaiatuba José Biajone (Cigano)  
SP Indaiatuba Eliezer 
SP Indaiatuba Luiz Biajone (Luisão) / Sueli 
SP Indaiatuba José (Zezé) 
SP Indaiatuba Francisco Miranda 

 INDAIATUBA – GRUPO 2 (5 associados)  
SP Indaiatuba Valdir  
SP Indaiatuba Natalino / Zenaide 
SP Indaiatuba Lindomar  
SP Indaiatuba Valmir  
SP Indaiatuba Sandro / Vania 
 AROEIRA – GRUPO 1 (5 associados)  
SP Aroeira Zé Baleia 
SP Aroeira Dantas 
SP Aroeira Genivaldo 
SP Aroeira Daniel 
SP Aroeira Mauro Santos 

 TRÊS CANAIS – GRUPO 1 (5 associados)  
PR Três Canais Inês Maciel  
PR Três Canais Sebastião Farias dos Santos  
PR Três Canais Sidinei Maciel / Eliane  
PR Três Canais Claudinei / Lindacir  
PR Três Canais Gilmar / Jorlene  

 TRÊS CANAIS – GRUPO 2 (5 associados)  
PR Três Canais João Maciel / Sebastiana  
PR Três Canais Clóvis / Ana Paula  
PR Três Canais Aparecido / Joice  
PR Três Canais Ivo Coradin / Leide 
PR Três Canais Emerson / Marizete 

 CÓRREGO DO FRANCO – GRUPO 1 (3 associados)  
PR Córrego do Franco Pedro (Pedro Baiano) / M. de Lourdes 
PR  Córrego do Franco Damião / Maria 
PR  Córrego do Franco José Moreira 

Fonte: Cooperafloresta, 2005-2013. 
* Informantes locais dos grupos e comunidades 

 CÓRREGO DO FRANCO – GRUPO 2 (2 associados) 
PR  Córrego do Franco Rui 
PR  Córrego do Franco Pedro Balduíno 

 CENTRO e LAGOA – GRUPO 1 (2 associados) 
SP Lagoa e Centro Judite 
SP Lagoa e Centro Sebastião 
 SÃO JOÃO – GRUPO 1 (1 associado) 
SP São João Léo 
 PRIMEIRO RIBEIRÃO – GRUPO 1 (3 associados) 
SP Primeiro Ribeirão José Maria (Zé Maria) 
SP Primeiro Ribeirão Hélio 
SP Primeiro Ribeirão Toninho Fortes 

 REGINALDO – GRUPO 1  (4 associados) 
SP Reginaldo Zanira  
SP Reginaldo Cacilda 
SP Reginaldo Diva 
SP Reginaldo Francisca 

 SALTO GRANDE – GRUPO 1 (3 associados) 
SP Salto Grande Sezefredo / Ana Rosa  
SP Salto Grande Claudenir 
SP Salto Grande Joarez Carvalho 

 RIBEIRÃO GRANDE – GRUPO 1 (3 associados) 
SP Ribeirão Grande Antenor (Nico)  / Roseli Ap.  
SP Ribeirão Grande Osvaldo (Rato) / Paulina  
SP Ribeirão Grande Reinaldo (Nardo) / Maria Lucia  

 TERRA SECA – GRUPO 1 (5 associados) 
SP Terra Seca Mauro Xavier / Delmira (Bia)  
SP Terra Seca Francisca / Eduardo  
SP Terra Seca Edcardo (Edinho)  
SP Terra Seca Edivalto (Nenê)  
SP Terra Seca José Pereira (Zé Pereira) / Joana  

 TERRA SECA – GRUPO 2 (6 associados) 
SP Terra Seca Dolíria / Daucides (Darso)  
SP Terra Seca Marinelma (Nelma)  
SP Terra Seca Pedrina  
SP Terra Seca Maria Aparecida  
SP Terra Seca Vanilda Aparecida Santos  
SP Terra Seca Janea Santos (Jane)  

 CEDRO – GRUPO 1 (10 associados) 
SP Cedro Reone de Moura  
SP Cedro Benedito (Ditão) / Ma. Tereza (2 assoc.) 
SP Cedro Rogério Moura  
SP Cedro Ronivaldo de Moura  
SP Cedro Ronildo de Moura  
SP Cedro Joana Morato de Lima  
SP Cedro Sebastião de Lima Moura  
SP Cedro Aparecida de Lima Moura  
SP Cedro Neusa de Lima Moura  

 CEDRO – GRUPO 2 (6 associados) 
SP Cedro Antonio (Capoeira) / Benedita  
SP Cedro Aristeu / Alcina  
SP Cedro Adão / Alenide (Leda)  
SP Cedro Vandir (Viola) / Elza  
SP Cedro João Vidal / Joelma  
SP Cedro Pedro Morato Pereira  

 
SÃO PEDRINHO e RIO VERMELHO –  

GRUPO 1 (6 associados) 
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Esmael 
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Valdeci 
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Nadir 
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Cleuza  
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Marlene  
SP São Pedrinho e Rio Vermelho Delmar  

 RIO TURVO – GRUPO 1 (5 associados) 
SP Rio Turvo Néia 
SP Rio Turvo Etmar 
SP Rio Turvo Aguinaldo 
SP Rio Turvo Sebastião 
SP Rio Turvo Antônio 

 * Total: 116 associados (112 famílias) 
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A escolha das comunidades a serem estudadas neste capítulo deu-se pelas 

indicações de informantes locais (membros da Cooperafloresta), assim como pelas 

características da diversidade que representam no universo destas comunidades e 

grupos. Não houve uma preocupação quantitativa na escolha, contudo, cerca de 

70% dos associados à Cooperafloresta vivem atualmente nessas sete comunidades, 

que são as seguintes: comunidade Areia Branca, no município de Bocaiúva do 

Sul/PR; comunidades de Estreitinho e Três Canais, no município de 

Adrianópolis/PR; e, comunidades de Indaiatuba, Terra Seca, Ribeirão Grande e 

Cedro, no município de Barra do Turvo/SP. 

Outra característica de várias dessas comunidades é o reconhecimento 

como Comunidade de Remanescentes de Quilombolas (CRQ)14, e várias famílias 

associadas à Cooperafloresta já apresentam a titulação de suas terras, de acordo 

com os procedimentos estabelecidos no Decreto nº. 4887, de 20 de novembro de 

2003. Este decreto da Presidência da República “Regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (BRASIL, 2003).  

A presença ou não de famílias ou pessoas negras não é o único fator de 

caracterização de uma comunidade de quilombolas, mas vários outros fatores são 

considerados nos procedimentos de avaliação e identificação dessas comunidades, 

com destaque para os critérios de auto-atribuição dos membros da comunidade. O 

Decreto nº. 4887 (BRASIL, 2003) estabelece:  

 
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida.  
§ 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade.  
§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural. (...) 

                                            
14 Importante explicitar que essa tese (no conjunto da pesquisa) não fez uma análise específica sobre 
os elementos diretamente relacionados aos processos de reprodução social de parte dos associados 
à Cooperafloresta serem moradores de CRQ’s. Por sua vez, estes elementos são pertinentes para o 
reconhecimento e melhor compressão dos processos e estratégias de organização e reprodução 
dessas comunidades. Mas, ao longo dos nossos estudos utilizamos várias referências, entre essas os 
estudos antropológicos realizados nos últimos anos pelo GT Clóvis Moura.  
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As relações sociais estabelecidas no âmbito dos grupos de associados, 

assim como os vínculos de parentesco e vizinhança dentro da comunidade, são 

apresentadas e analisadas entre as famílias associadas e não associadas à 

Cooperafloresta, buscando entender como se constroem as redes de entreajuda e 

solidariedade.  

 

3.1 COMUNIDADE AREIA BRANCA – BOCAIÚVA DO SUL/PR 

 

A comunidade Areia Branca, localizada no município de Bocaiuva do Sul/PR 

e parte no município de Barra do Turvo/SP (na divisa dos dois estados, separado 

neste ponto pelo rio Pardo), congrega atualmente 17 (dezessete) famílias (domicílios 

indicados no croqui da comunidade – figuras 8 e 9). Na quadro 14 são indicados 21 

associados à Cooperafloresta, sendo estes provenientes de 13 famílias. A grande 

maioria da comunidade faz parte também da Associação dos Remanescentes de 

Quilombos do Bairro Areia Branca – somente uma família não é associada dos 

quilombolas, nem à Cooperafloresta. 

 

Quadro 14 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos da Comunidade 
Areia Branca – Bocaiúva do Sul/PR 
 GRUPO 1 – AREIA BRANCA (7 associados)  
PR Areia Branca Agenor Franco Batista (representante) / Juvelina Batista 
PR Areia Branca João Gonçalves de Jesus (Neco) / Luzia Miranda de Jesus 
PR Areia Branca Juarez Carvalho de Jesus / Luzia Franco 
PR Areia Branca Eliza de Oliveira Rocha 
PR Areia Branca José Batista Moreira / Vivi Moreira 
PR Areia Branca José Gonçalves (Zeca) / Edenilda Gonçalves 
PR Areia Branca Santina Moreira 

 GRUPO 2 – AREIA BRANCA (9 associados)  
PR Areia Branca Afonso Gonçalves Batista (representante) / Dezenoura Batista 
PR Areia Branca Jackson de Barros Batista  
PR Areia Branca Paulo Cordeiro Moreira / Nadil Moreira 
PR Areia Branca Lilian Cordeiro Batista / Roberto Batista 
PR Areia Branca Vilson Cordeiro Batista 
PR Areia Branca Sebastião Batista / Aparecida Gonçalves Batista 
PR Areia Branca Izaqueu de Oliveira Batista 
PR Areia Branca Élcio Atos da Cruz / Neide da Cruz 
PR Areia Branca Alisson Gonçalves dos Santos 

 GRUPO 3 – AREIA BRANCA (5 associados)  
PR Areia Branca Anderson Miranda Batista (representante) 
PR Areia Branca Ari Gonçalves Batista / Maria Miranda Batista 
PR Areia Branca Adenilson Gonçalves Batista (Deno) 
PR Areia Branca Adilson Gonçalves Batista 
PR Areia Branca Diva Cordeiro Batista / Anibal Batista 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  
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Areia Branca é um local certificado como Comunidade Remanescente de 

Quilombolas (CRQ), caracterizada essencialmente como comunidade rural e 

atualmente desenvolve em especial atividades agrícolas por meio do sistema de 

agrofloresta. Grande parte das famílias apresenta vínculos de parentesco, além das 

parcerias culturais e produtivas em função dos grupos da Cooperafloresta. 

 

Figura 8 – Croqui da Comunidade Areia Branca – famílias associadas na 
Cooperafloresta e famílias NÃO associadas  

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade.  

Comunidade Areia Branca (domicílios / casas)  
Bocaiuva do Sul/PR e Barra do Turvo/SP: 
 
* Famílias Associadas: 
1 – Ari e Maria / Deno / 1A – Adilson 
2 – Anderson 
3 (3A) – Anibal e Diva 
4 (4A) – Sebastião e Aparecida / Izaqueu 
5 (5A) – José Gonçalves e Edenilda / Santina  
6 – José Batista e Vivi 
7 – Agenor e Juvelina 
8 – Juarez e Luzia Franco 
9 – João Gonçalves e Luzia Miranda 
10 – Elcio e Neide / Alisson  
11 – Afonso e Dezenoura / Jackson  
12 – Eliza e Joaquim  

Figueira 

* Famílias NÃO Associadas: 
14 – Jairo e Donaide  
15 – Pedro e Noemi  
16 – Tonico e Zair  
17 – Valdomiro  
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Figura 9 – Croqui e Fotos da Comunidade Areia Branca 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Fotos e Croqui organizados pelo autor.  
Legenda: 1) Placa da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) dos Pinheirinhos – 
Comunidade Areia Branca; 2) Campo de Futebol e Barracão da Comunidade; 3) Casa da Família do 
Ari e Maria (casa 1); 4) Escola e Posto de Saúde; 5) Rio Pardo (visto da passarela); 6) Passarela 
(passagem de São Paulo para Paraná); 7) Figueira histórica (local habitual de reuniões da 
comunidade); 8) Pátio da Figueira (área central da comunidade); 9) Igreja Católica e Salão 
Comunitário (futuras instalações de agroindústria: serão feitas neste salão); 10) Salão comunitário 
(local atual de reuniões da comunidade); 11) Casa de Farinha (com monjolo recentemente refeito); 
12) Roda d’água; 13) Casa da Família de Juarez e Luzia Franco (casa 8 - branca); e 14) Casa da 
Família de Agenor Franco Batista e Juvelina Batista (casa 7 – azul). 

 

Na sequência demonstramos (figuras 10-A e 10-B) os vínculos das famílias 

da comunidade. Pode-se observar que somente duas famílias não apresentam 

nenhum tipo de parentesco.   

1 

2 

3 

4 

5 6 7 8 

9 

11 

10 

12 13 14 
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Figura 10-A – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Areia Branca 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais 
Observação: Anibal (casa 3) é irmão de Sebastião (casa 4) e de Jairo (casa 14). Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das 
famílias e também não foi incluída a maior parte das crianças da comunidade. 
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Figura 10-B – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Areia Branca 

 

 

 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e também não foi incluída a maior parte das crianças da 
comunidade.
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Dentre as quatro (4) famílias que não fazem parte da Cooperafloresta 

somente o seu Valdomiro Florêncio não tem laços de parentesco com as outras 

famílias. Ele é aposentado como carpinteiro e não desenvolve nenhum trabalho 

específico nos dias de hoje, contudo, apresenta bom relacionamento na comunidade 

apoiando o trabalho exercido pelos seus vizinhos e contribui, na medida do possível, 

nas ações comunitárias.  

O quadro de genealogia apresentado demonstra claramente o predomínio 

das famílias na comunidade da Areia Branca, com descendência a partir do casal 

Antonio Cordeiro Batista (conhecido como seu Tonico) e Izaira Moreira Batista 

(conhecida como dona Zair), ambos aposentados como agricultores. Seus dois filhos 

(Ari e Afonso) e quatro filhas (Nadil, Diva, Aparecida e Neide) trabalham com 

agrofloresta, sendo todos associados na Cooperafloresta.  

Alguns membros das famílias não moram mais na comunidade, sendo que 

boa parte destes mora em Curitiba/PR, dentre eles filhos e filhas de casais que 

mantem domicílio na Areia Branca e trabalham nas terras da família – por exemplo, 

Roseli e Katia (filhas de João Gonçalves e Edenilda) que eram associadas da 

Cooperafloresta, mas estão atualmente morando em Curitiba. As áreas de 

agrofloresta originalmente manejadas por elas estão sendo cuidadas pelo João 

Gonçalves. Por sua vez, existe a possibilidade de retorno de uma das famílias – o 

casal Jairo (irmão de Agenor e Sebastião) e Donaide (filha do seu Tonico e dona 

Zair). Jairo informou que pretende retornar e se agregar à Cooperafloresta e 

desenvolver Agrofloresta em suas terras (no momento aguarda a aposentadoria de 

emprego em Curitiba/PR).  

Contudo, existe uma família na comunidade que praticamente não participa 

das atividades comunitárias, nem via Cooperafloresta nem via Associação 

Quilombolas, que são Pedro e Noemi (filha de Nadil). Atualmente Pedro trabalha em 

Curitiba, sem intenções de se integrar nas ações da Areia Branca (na figura 13 esta 

família – casa 15 – é colocada fora das redes de troca e ajuda nessa comunidade). 

Outra característica dessa comunidade são os processos de compadrio, 

muito comum entre os diversos membros de uma família com outras e a 

manutenção de um hábito muito observado em nossas visitas – o pedido de benção 

pelos afilhados a seus padrinhos e madrinhas, o que se estende para os tios, tias, 

avôs e avós, o que explicita simbolicamente o reconhecimento das relações de 

respeito com pessoas de outras gerações. 
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O grupo de trabalho Clóvis Moura15 fez vários estudos em toda a região, 

comprovando que esta comunidade de Bocaiúva do Sul e outras comunidades de 

Adrianópolis são consideradas área de quilombo, sendo que a CRQ Areia Branca é 

uma delas. Sobre esta comunidade o Grupo de Trabalho Clóvis Moura (2010) 

informa: 

 

Desmembrado do município de Colombo há muitos anos, Bocaiúva do Sul 
faz parte da Região Metropolitana de Curitiba. A comunidade está distante 
115 quilômetros da sede do município. Na lembrança coletiva da 
comunidade seus integrantes são descendentes de Francisco Miguel da 
Rosa, negro que foi pego fugitivo na mata. Sendo escravizado por um 
criador de porcos colocou em prática, a seu serviço, os conhecimentos e 
habilidades que havia herdado dos seus ancestrais: a construção de canoas 
e de monjolos. Após alguns anos Francisco recebeu um pedaço de terra 
hoje chamada de Areia Branca. Casou e formou família, da qual descendem 
os moradores da comunidade. Atualmente a roça é comunitária na qual 
trabalham homens e mulheres no cultivo de mandioca, milho, abóbora, 
arroz, batata-doce e banana. A comunidade guarda a cultura da medicina 
popular e da casa de farinha (identificada na foto 11 da figura 9)  que é um 
espaço de produção e cultural. A Igreja (identificada na foto 9 da figura 9)  e 
a Figueira (identificada nas foto 7 e 8 da figura 6) são os espaços culturais 
de referência da comunidade. A figueira é uma árvore muito antiga, enorme 
e frondosa, onde a comunidade se junta nos dias de folga, após a missa e 
ao entardecer. As mais polêmicas decisões são tomadas à sombra da 
árvore. A festa tradicional é a festa de São Sebastião que é o padroeiro da 
comunidade que venera também Nossa Senhora Aparecida. (grifo nosso) 

 

 O acesso a esta comunidade é historicamente um dos maiores problemas 

indicados por seus moradores, havendo uma única rota que liga esta comunidade à 

sede do município de Barra do Turvo/Estado de São Paulo, distante a 35 km, dos 

quais 34 km de estrada de terra (chamada de estrada de chão), onde existem muitos 

problemas de manutenção (conforme figura 11). Não existe caminho até a sede do 

município de Bocaiúva do Sul, em função das barreiras principalmente geográficas e 

geológicas (morros, montanhas e rios), obrigando seus moradores, caso precisem, a 

passar pelo Estado de São Paulo (Barra do Turvo) e Curitiba/PR para irem até a 

sede do município de Bocaiúva do Sul.   

 

 
 
 
 

                                            
15 O Grupo de Trabalho Clóvis Moura é vinculado ao Governo do Estado do Paraná, de forma 
intersecretarial, com o intuito de desenvolver pesquisa e subsidiar políticas relacionadas às 
comunidades remanescentes de quilombolas no estado.  
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Figura 11 – Fotos da Estrada de acesso à comunidade Areia Branca 

 

 
Fonte: fotos do autor (exceto última foto - PILOTOPOLICIAL, 2011)  

 

No início do ano de 2011, em função das fortes e frequentes chuvas em toda 

região e, fundamentalmente, pela pouca ou quase nenhuma manutenção da estrada 

de acesso à comunidade, as famílias de Areia Branca acabaram ficando totalmente 

ilhadas (isoladas), não conseguindo sair por cerca de três meses até que ocorreu a 

reabertura da estrada. Lideranças da comunidade afirmam que não tiveram 

problemas com alimentação e saúde durante esse período, mas se evidenciou o 

grande problema das condições de acessibilidade. Esta situação é relatada por 

notícia em site da Polícia Militar (www.pilotopolicial.com.br), que descreve o acesso 

de helicóptero (verificar Figura 12) à comunidade:  

 

A comunidade, localizada em Bocaiuva do Sul (Região Metropolitana de 
Curitiba), é composta por 17 famílias, e a única ligação é a estrada de chão, 
com cerca de 35 quilômetros, ao município paulista de Barra do Turvo. “As 
fortes chuvas ocorridas em 20 de janeiro provocaram a queda de barreiras e 
de duas pontes, fazendo com que a comunidade de Areia Branca ficasse 
totalmente isolada”, relata o tenente-coronel. Com o início das aulas, a 
Secretaria de Educação do Paraná constatou a ausência das crianças 
paranaenses que frequentam a escola em Barra do Turvo, e avisou o Corpo 
de Bombeiros. As famílias de Areia Branca sobrevivem do cultivo de 
produtos orgânicos, porém, neste período, nada foi colhido na região. 
“Apesar de um mês de isolamento, as condições de vida dos moradores 
aparentemente pouco se alterou. Suas reivindicações são que as crianças 
consigam frequentar as aulas na Barra do Turvo e que seus produtos 
possam ser escoados”, esclarece o tenente-coronel. Os alimentos doados 
(ficaram sob a responsabilidade do representante da comunidade 
Quilombola, e os remédios da agente de saúde, também moradora do local. 
(PILOTOPOLICIAL, 2011) 
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Figura 12 – Fotos do auxílio realizado via Polícia Militar 

Fonte: PILOTOPOLICIAL, 2011.  
Observação: Grupamento Aéreo (Graer) entregaram 23 cestas básicas e remédios de uso comum à 
comunidade Quilombola de Areia Branca. Foto: PMPR 

 

No entanto, essas dificuldades com a acessibilidade à comunidade à Areia 

Branca acabam revelando diversas redes de ajuda mútua entre seus moradores, 

que se estendem para além dos processos de troca no âmbito do trabalho, como a 

recuperação das vias de acesso à comunidade (ações de mutirão e outras formas 

de troca de trabalho serão apresentadas com maior detalhamento no capítulo 4). 

Na sequência são sistematizados na Figura 13 as redes e as dinâmicas de 

troca entre as famílias da Comunidade da Areia Branca, tanto dentro dos grupos de 

associados da Cooperafloresta em atividades do manejo agroflorestal quanto nas 

diversas outras dinâmicas de troca no âmbito da Associação de Quilombolas e da 

comunidade como um todo.  
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Figura 13 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade da 
Areia Branca – Bocaiuva do Sul/PR  
 

 

* Famílias Associadas na 
Cooperafloresta: 

1 – Ari e Maria / Deno  
1A – Adilson  
2 – Anderson 
3 – Anibal e Diva 
4 – Sebastião e Aparecida / Izaqueu 
5 – Santina / José Gonçalves e Edenilda 
6 – José Batista e Vivi 
7 – Agenor e Juvelina 
8 – Juarez e Luzia Franco 
9 – João Gonçalves e Luzia Miranda 
10 – Elcio e Neide / Alisson  
11 – Afonso e Dezenoura / Jackson  
12 – Eliza e Joaquim  
13 – Paulo e Nadil / Vilson /  
        Lilian e Roberto 

* Famílias NÃO Associadas na 
Cooperafloresta: 

14 – Jairo e Donaide (não associados) 
15 – Pedro e Noemi (não associados) 
16 – Tonico e Zair (não associados) 
17 – Valdomiro (não associado) 

LEGENDA de FAMÍLIAS: 
     Família de Tonico e Zair (BATISTA) 
     Família João GONÇALVES e Luzia 
     Família Santina MOREIRA 
     Família José Batista e Vivi 
     Família Eliza e Joaquim (ROCHA) 
     Seu Valdomiro FLORÊNCIO 

Legenda:  
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 2 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 3 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Mutirões intergrupos (“pichecas”, reunidas) e trocas de sementes, mudas e conhecimentos  

Grupos de Associação Quilombolas: 

 _ . _ . _ . 16 famílias (exceto casa 15) 

 

A figura 13 busca demonstrar as várias atividades de troca e entreajuda na 

comunidade, tanto para manutenção de bens comunitários quanto para famílias em 

específico. A manutenção dos bens da comunidade é normalmente realizada por 

meio das ações conjuntas entre as famílias, como, por exemplo: a manutenção dos 

caminhos internos, passarela sobre o rio Pardo e estradas, reconstrução da casa de 

farinha e seu monjolo, limpeza e manutenção do salão e capela da comunidade – 

espaços de encontro e confraternização, assim como o pátio da figueira (algumas 

dessas atividades serão aprofundadas no capítulo 4). 
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Pode-se afirmar que a comunidade Areia Branca demonstra um processo 

contínuo em busca de qualidade de vida e organização das ações comunitárias. Em 

contrapartida, uma fragilidade apontada por algumas lideranças ainda é a 

participação de seus moradores em ações para além da comunidade, o que poderia 

ser melhor potencializado segundo eles. No entanto, a comunidade da Areia Branca 

é referenciada por moradores de outras comunidades, como percebemos na fala do 

seu Oraci Bandeira (comunidade de Indaiatuba – Barra do Turvo/SP – entrevista em 

20 de janeiro de 2011): 

 

Porque esse bairro lá é um bairro assim que a gente conhece o pessoal 
desde a época de política e da organização dos quilombolas, a gente 
trabalhou com eles. E eu sempre pensava assim: olhe esse pessoal, se um 
dia eles entrarem na Cooperafloresta olha, esse pessoal vão dar uma renda 
muito grande pra agrofloresta. E foi mesmo. Aí eu sempre falava pro meu 
pessoal aí, pras comunidade por aí: Aquela comunidade de Areia Branca se 
eles entrarem na Cooperafloresta pode contar que aquele povo vai trabalhar 
muito. (...) No entanto, não acreditaram no começo e continuavam a usar a 
agricultura que conheciam, com queimada, veneno e tudo mais. Mas daí 
eles viram que não tinha como sair daquela maneira mesmo que já é a luta 
que eles começaram como a gente começou, eles também foram, eles 
começaram analisar que não ia dar para viver, não ia pra frente mesmo 
aquele tipo de trabalho mais, que as coisa mudou e a maneira de trabalhar 
que eles conheciam não dava certo, tudo mudou. Aí eles pegaram e 
entraram também no nosso projeto, entraram. Hoje, hoje pelo que eu sei, 
pelo que eu tô sabendo e vejo, eles nem pensam mais em sair fora, hoje 
eles querem é cada vez mais é melhorar mais e colocar mais gente na 
agrofloresta. Esse pessoal da Areia Branca hoje é um pessoal que os outros 
tem que conhecer, é bonito ver como vivem. 

 

É comum ouvirmos em outras comunidades da região a informação de 

habituais participações das famílias da Areia Branca em mutirões de trabalho e 

atividades de formação junto a suas comunidades, demonstrando uma atuação 

intercomunitária por parte dessas famílias da Areia Branca.  Os agricultores desta 

comunidade, na medida do possível, contribuem com as outras comunidades, mas, 

principalmente, buscam desenvolver suas agroflorestas e superar as dificuldades da 

distância e os problemas de deslocamento. 
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3.2 COMUNIDADE ESTREITINHO (ADRIANÓPOLIS/PR) E COMUNIDADE 

INDAIATUBA (BARRA DO TURVO/PR)  

 

A comunidade do Estreitinho, localizada no município de Adrianópolis/PR, é 

composta atualmente por 12 famílias, sendo que delas 10 famílias fazem parte da 

Cooperafloresta (domicílios indicados no croqui da comunidade – figuras 14 e 15 e 

relação dos associados na quadro 15). No entanto, somente duas destas famílias 

associadas da Cooperafloresta mantêm seus domicílios no Estreitinho, sendo que as 

outras famílias moram na comunidade de Indaiatuba (Barra do Turvo/SP), que fica a 

cerca de 4 km. Essa separação entre terra de trabalho e terra de morada se deve 

muito às facilidades geradas para acesso à escola pelas crianças e pelos 

adolescentes e proximidade dos familiares – mudança motivada há alguns anos em 

função da idade escolar das crianças.  

 

Quadro 15 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos da Comunidade 
Estreitinho – Adrianópolis/PR 
 GRUPO 1 – ESTREITINHO (6 associados)  
PR Estreitinho Osni Alves Lourenço (representante) / Aparecida Cardoso dos Santos 
PR Estreitinho Urias de Assis Mota / Maria Aparecida da Silva 
PR Estreitinho Adir da Mota 
PR Estreitinho Benilde de Assis Mota / Lindamira de Sousa Reis 
PR Estreitinho Carlos da Silva (Carlinhos) / Valdilene 
PR Estreitinho Jonas de Assis Mota / Ana Mota 

 GRUPO 2 – ESTREITINHO (4 associados)  
PR Estreitinho Oraci Gonçalves (Oraci Ferro) (representante) 
PR Estreitinho José da Silva (Zé Silva) / Tereza Gonçalves de Oliveira 
PR Estreitinho Irineu (Nereu) 
PR Estreitinho João Alves de Miranda / Margarida Agrair Miranda 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  

 

  Como dito anteriormente, a maioria das famílias dos grupos do Estreitinho 

reside atualmente no bairro de Indaiatuba (8 famílias), no município de Barra do 

Turvo/SP. A comunidade de Indaiatuba fica a 21 km da sede do município e tem 

hoje cerca de 50 famílias. Além das oito famílias que participam dos dois grupos do 

Estreitinho, existem dois grupos em Indaiatuba que reúnem 11 famílias associadas à 

Cooperafloresta (conforme quadro 16). 
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Quadro 16 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos da Comunidade 
Indaiatuba – Barra do Turvo/SP 
 GRUPO 1 – INDAIATUBA (6 associados)  
SP Indaiatuba Oraci Bandeira (representante) / Tereza Silva Bandeira 
SP Indaiatuba José Biajone (Cigano) (irmão do Luisão) 
SP Indaiatuba Eliezer 
SP Indaiatuba Luiz Biajone (Luisão) (irmão do Cigano) / Sueli 
SP Indaiatuba José (Zezé) 
SP Indaiatuba Francisco Miranda 

 GRUPO 2 – INDAIATUBA (5 associados)  
SP Indaiatuba Valdir (representante) – (irmão do Natalino) 
SP Indaiatuba Natalino (irmão do Valdir) / Zenaide 
SP Indaiatuba Lindomar (irmão do Valmir) 
SP Indaiatuba Valmir (irmão do Lindomar) 
SP Indaiatuba Sandro / Vania 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  

   

O Estreitinho é reconhecido como Comunidade de Remanescentes de 

Quilombolas (CRQ), pois mantém algumas características desta comunidade 

tradicional. O Grupo Clóvis Moura destaca:  

 

O bairro Estreitinho está situado no Vale do Ribeira, localizado a 165 
quilômetros da sede do município de Adrianópolis. Segundo os moradores a 
comunidade recebe o nome de Estreitinho em referência a uma baixada em 
que o rio Pardo fica mais estreito. A referência geográfica é o rio Pardo e a 
cidade mais próxima é a Barra do Turvo, São Paulo. A Comunidade é 
formada por egressos de outras comunidades negras tradicionais, a maioria 
“do Ribeira”, tanto do que é hoje o Paraná quanto de São Paulo que durante 
o período da escravidão procuraram terras para viver em liberdade e para 
plantar. Atualmente a comunidade trabalha em roças familiares e 
comunitárias em regime de mutirão na plantação de arroz, feijão, milho, 
mandioca e banana. A casa de farinha é espaço de resistência. A terra é 
preparada manualmente e a produção é para consumo na comunidade 
sendo que o que sobra é vendido para comerciantes da cidade mais 
próxima. (GTCLOVISMOURA, 2010a) 

 

Na sequência apresentamos o croqui das duas comunidades indicando 

somente os domicílios das famílias associadas à Cooperafloresta, tanto no 

Estreitinho quanto em Indaiatuba (ver o croqui na Figura 14 e croqui com fotos 

ilustrativas na Figura 15). Também indicamos alguns outros pontos de referência do 

bairro de Indaiatuba como a Escola, o Posto de Saúde, o mercado e o campo de 

futebol.  
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Figura 14 – Croqui da Comunidade Indaiatuba (Barra do Turvo/SP) e Comunidade 
Estreitinho (Adrianópolis/PR) – famílias associadas na Cooperafloresta  

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade. Não foram colocadas as 
casas das famílias não associadas na Cooperafloresta em Indaiatuba, mas na comunidade do 
Estreitinho foi indicado o local da casa de duas famílias que não participam da Cooperafloresta.  

* Famílias Associadas dos Grupos do 
Estreitinho – casas e domicílios: 

1 – Osni / Aparecida (mora em Indaiatuba) 
2 – Urias / Maria (mora em Indaiatuba) 
3 – Adir (mora em Indaiatuba) 
4 – Benilde / Lindamira (mora em Indaiatuba) 
5 – Carlinhos / Valdilene (mora em Indaiatuba) 
6 – Oraci Ferro (mora em Indaiatuba) 
7 – Zé Silva / Tereza (mora em Indaiatuba) 
8 – Nereu (mora em Indaiatuba) 
9 – Jonas / Ana (mora no Estreitinho) 
10 – João Miranda (mora no Estreitinho) 

* Famílias NÃO associadas à Cooperafloresta 
11 – Família do Maurílio (mora no Estreitinho) 
12 – Família do seu José (mora no Estreitinho) 

* Domicílios das Famílias Associadas – 
Grupos de Indaiatuba: 

1A – Oraci Bandeira / Tereza Bandeira 
2A – Eliezer 
3A – Valmir 
4A – José Cigano 
5A – Lindomar  
6A – Natalino 
7A – Luisão / Sueli 
8A – Zezé 
9A – Valdir 
10A – Francisco Miranda 
11A – Sandro / Vania   

Obs.: não estão identificadas as casas das 
famílias não associadas à Cooperafloresta 

ESTREITINHO 

INDAIATUBA 
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Figura 15 – Croqui e Fotos das Comunidades Estreitinho e Indaiatuba 

 

 

 

 
Fonte: Fotos e Croqui organizados pelo autor.  
Legenda: 1) Paisagem de Morro ao lado da comunidade de Indaiatuba; 2) Seu Zé Silva na área de 
agrofloresta – propriedade familiar em Estreitinho; 3) Seu Adir (em sua casa); 4) Escola Municipal na 
comunidade Indaiatuba (ao lado de Posto de Saúde); 5) Família de Urias – Maria (esposa) e Thiago e 
Thiarles (filhos) – em frente a casa da família na comunidade de Indaiatuba; 6) Ponte de acesso às 
comunidades de Estreitinho e Areia Branca; 7) leito de rio que deságua no Rio Pardo; 8) Thiarles em 
jaqueira – propriedade da família no Estreitinho; 9) Foto aérea de Indaiatuba e Estreitinho: 
www.gosur.com/pt/brasil-mapa/?t=hybrid&gclid=CMLQp8Xvt7YCFQeCnQodpnMAFw; 10) Plantação 
de abacaxi (propriedade de João Miranda – Estreitinho); 11) Casa da família de João Miranda 
(comunidade Estreitinho); 12) Casa da família de Jonas (comunidade Estreitinho); 13) Urias e 
Osvaldinho (técnico da Cooperafloresta) em atividade de assessoria e planejamento no grupo do 
Estreitinho.  

 

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 9 10 

11 

12 

13 
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Enquanto a comunidade do Estreitinho apresenta um considerável 

esvaziamento como terra de morada, pois somente permanecem quatro famílias 

com domicílio (grande parte das terras estão concentradas com alguns poucos 

grandes proprietários, cujo principal uso está na produção de pinus e bovinos), a 

comunidade de Indaiatuba representa uma das comunidades com maior 

concentração de famílias na região.   

Atualmente o bairro de Indaiatuba apresenta características de uma 

pequena aglomeração rural (uma pequena vila em meio rural) ao mesmo tempo que 

se tornou um centro de serviços na sub-região do município, com Escola de Ensino 

Fundamental (anos iniciais), Posto de Saúde, mercado varejista de pequeno porte e 

outros pequenos comércios. Parte das famílias com domicílio neste bairro trabalha 

em atividades agrícolas (agricultura convencional, exceto as famílias da 

Cooperafloresta), mas várias pessoas trabalham como assalariados nas atividades 

regionais de silvicultura (principalmente manejo de Pinus) ou nas fazendas de 

criação de búfalos e bovinos. Porém, alguns membros destas famílias desenvolvem 

trabalhos dentro do bairro ou na sede do município (serviços públicos ou atividades 

comerciais). 

Seu Oraci Bandeira (atual representante de um dos grupos de Indaiatuba e 

em 2011 era coordenador da Associação de Quilombolas na região) analisa 

problemas locais, destacando características e dificuldades da comunidade:  

 

Olha, aqui em Indaiatuba uma das dificuldades da comunidade que a gente 
vê hoje é a falta de apoio, assim, mais incentivo eu acho que seria do poder 
público, que não corresponde por aquilo que assume. Nós temos hoje, por 
exemplo, postinho de saúde aqui que construímos pela comunidade, temos 
uma estrutura aí que foi feito para administração de água – tudo pela 
comunidade, estrutura boa, caixa reservas, posto de saúde foi feito pela 
comunidade, foi luta nossa tudo isso aí. E hoje praticamente nós estamos 
aí, posso dizer, sem assistência, porque médico vem quando querem, 
quando o prefeito quer, a estrada é arrumada quando eles querem, não na 
hora que precisa. Sobre, vamos dizer assim, sobre a parte de assim 
moralmente, moralmente nós estamos vendo, vamos dizer não só aqui no 
bairro, até como vamos dizer no nosso município aqui de Barra do Turvo, eu 
não sei se isso tá no geral, porque nós estamos sofrendo muito com esse 
negócio de pessoal viciado, com droga essas coisa, que tá correndo aí solto 
sabe, corre meio solto isso aí. Isso aí que tá havendo em quase toda a 
parte, mas tem uma das coisas que a gente vê aqui que tá prejudicando 
muito a sociedade é essa parte da bebida, corre no meio do jovem, do 
menor hoje direto. Bebida alcoólica e daí mistura com essas coisas, então a 
gente vê a destruição das famílias, as famílias tá se destruindo. Porque as 
autoridade hoje parece que não tão olhando nessa parte mais, eles tão 
deixando que aconteça pra depois ir atrás. (ORACI BANDEIRA, 
comunidade de Indaiatuba – Barra do Turvo/SP – entrevista em 20 de 
janeiro de 2011) 
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Na sequência demonstramos (figura 16 – genealogia das famílias 

associadas) os vínculos de parentesco das famílias da comunidade Estreitinho. No 

grupo 1, temos o seu Adir que é pai do Urias, Benilde e Jonas. E, no grupo ainda 

tem o Carlinhos que é filho do seu Zé Silva e dona Tereza (pais da Maria, que é 

esposa do Urias), que fazem parte do segundo grupo do Estreitinho. No grupo 1, 

somente a família do Osni não tem nenhuma ligação de parentesco com as outras 

famílias.  

No Grupo 2 do Estreitinho também existem alguns laços de parentesco, 

sendo o grupo representado pelo Oraci Ferro que é irmão da Dona Tereza (esposa 

do seu Zé Silva), sendo eles primos do João Miranda. Somente Nereu não tem 

vínculos de parentesco.  
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Figura 16 – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Estreitinho 

 

 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais 
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e 
também não foram inclusas a maior parte das crianças da comunidade. 

 

No âmbito das famílias dos grupos de Indaiatuba existem alguns laços de 

parentesco, mas não é o predomínio. Por esse motivo não organizamos a árvore 

genealógica para esta comunidade de Indaiatuba, justamente por não haver maiores 

vínculos de parentesco nesses dois grupos de associados à Cooperafloresta, no 

entanto, indicamos estas relações no quadro 16. Existe somente o parentesco de 

irmãos no grupo 1 (Cigano e Luisão) e irmãos no grupo 2 (Valdir e Natalino; 
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Lindomar e Valmir). O filho do Oraci Bandeira (Mauricio) participava até 2012 no 

grupo 1, porém, recentemente saiu e está atualmente trabalhando em fazenda da 

região como assalariado (suas áreas de agrofloresta são manejadas pelo pai).  

As dinâmicas de ajuda mútua e trocas entre as famílias dos grupos da 

comunidade do Estreitinho são manifestas nos diversos espaços da comunidade. As 

relações de entreajuda no grupo 1 vão pra além das atividades de mutirão. Um 

exemplo importante é o uso por parte do Osni de terras do Urias, oferecida por este 

para o desenvolvimento da agrofloresta e que garante parte da produção e renda da 

família do Osni. Urias informa que uma das formas de retorno do Osni a ele e ao 

grupo, além do processo de representação (ele é o representante desse grupo junto 

à Cooperafloresta), é com o seu conhecimento e cuidado no manejo agroflorestal – 

ele consegue contribuir nas ações tanto de planejamento quanto de manejo nas 

áreas das diversas famílias do grupo. 

Os grupos foram separados em função do tempo para fazer o rodízio do 

mutirão, pois em números menores de famílias o giro é mais rápido. Entre esses 

grupos, são observados vários momentos de troca, dentre estas a troca de 

alimentos, mudas e sementes, além da troca de conhecimento (estes elementos vão 

ser aprofundados no capítulo 4). Principalmente na época de colheita acabam 

desenvolvendo mutirões para além do estabelecido pelo estatuto da 

Cooperafloresta, fazendo o que chamam de “reunida”. Ao mesmo tempo, que 

quando percebem alguma dificuldade de qualquer uma das famílias da comunidade 

(inclusive aquelas famílias não associadas) fazem a ajuda sem um aviso prévio, 

exemplificado no caso da colheita de vagem na área do Jonas (filho do seu Adir), o 

qual perderia boa parte da safra se não fosse a ajuda dada pelo conjunto das outras 

famílias dos grupos do Estreitinho que se organizaram para esta colaboração direta 

na colheita. Outro exemplo foi dado pelo seu Adir, que quando teve que ir até 

município vizinho para fazer consulta médica, ao retornar o grupo já havia realizado 

a colheita da banana, garantindo algumas caixas para a comercialização – diz ele 

que não havia nada combinado, mas que se sentiu protegido pelos integrantes do 

grupo e mais confiante neste trabalho coletivo. 

Benilde, integrante do grupo do Estreitinho, lembra que no princípio do grupo 

foi muito importante a persistência do “seu” Zé Silva, pois ele buscava garantir que o 

grupo não deixasse de cumprir minimamente com as bases técnicas do manejo 

agroflorestal e incentivava os seus vizinhos a começar a participar da 
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Cooperafloresta. O “seu” Zé Silva acabou cumprindo um papel de mediador neste 

processo de inserção de outras famílias na Associação: 

 

(...) a nascente do nosso grupo do Estreitinho é o Zé Silva. E ele já foi um 
cara que comprou o sítio ali e já começou a plantar mesmo. Plantava muitas 
frutas. Fruta e banana, ele já usava há tempo à área dele. Aí quando ele 
entrou na agrofloresta ele já entrou com facilidade que ele já entrou com 
produção. Aí ele começou a passar pros outros. Daí eu mesmo já fui 
orientado por ele várias vezes, então a gente via aquilo, mas as vezes não 
concordava. Não concordava com aquilo. E daí ficou, ficou e daí a gente 
pegou e daqui a pouco o Urias resolveu entrar no grupo. Entrou no grupo e 
daí ele ficou incentivando, cobrando da gente: “Oh vocês tem que entrar 
também, porque eu tô, se dando bem e você tá perdendo tempo. Você tem 
a terra mesma que eu tenho e não faz”. E daí o Zé Silva sempre cobrando 
de nós e dos outros vizinhos de perto e foi, chegou o caso que entrou o 
Urias, não custou muito já entrou mais o pai (seu Adir), aí eu fui o ultimo 
agora que eu entrei. Daí tem o vizinho dele lá, o João Miranda que você 
teve na casa dele também. Estes desde então estão organizados no grupo 
do Estreitinho. Todo mundo se ajudando. (BENILDE, comunidade do 
Estreitinho – Adrianópolis/PR – entrevista em 25 de janeiro de 2011) 

 

As famílias (dos grupos do Estreitinho) que moram em Indaiatuba mantêm 

suas casas em Estreitinho, utilizadas nos dias de trabalho, e não consideram que 

tenha havido um distanciamento em relação ao convívio com as famílias que 

continuam vivendo lá. Na comunidade Estreitinho somente quatro famílias 

continuam com domicílio, das quais duas são associadas à Cooperafloresta. Estas 

duas famílias associadas participam normalmente das ações de trabalho e 

planejamento do grupo e mantêm vínculos sociais para além das práticas de 

trabalho. Existe o reconhecimento de que as famílias e pessoas envolvidas nas 

atividades de manejo das áreas de agrofloresta conseguem manter um vínculo que 

extrapola as atividades laborais, efetivando uma relação de confiança e amizade. A 

figura 17 (a seguir) busca ilustrar as redes e as dinâmicas de troca entre as famílias 

da comunidade Estreitinho.  
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Figura 17 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade 
Estreitinho – Adrianópolis/PR 

 

 
* Famílias Associadas na Cooperafloresta: 

1 – Osni / Aparecida (mora em Indaiatuba) 
2 – Urias / Maria (mora em Indaiatuba) 
3 – Adir (mora em Indaiatuba) 
4 – Benilde / Lindamira (mora em Indaiatuba) 
5 – Carlinhos / Valdilene (mora em Indaiatuba) 
6 – Oraci Ferro (mora em Indaiatuba) 
7 – Zé Silva / Tereza (mora em Indaiatuba) 
8 – Nereu (mora em Indaiatuba) 
9 – Jonas / Ana (mora no Estreitinho) 
10 – João Miranda (mora no Estreitinho) 

* Famílias NÃO associadas à Cooperafloresta 
11 – Família do Maurílio (mora no Estreitinho) 
12 – Família do seu José (mora no Estreitinho) 

 
 
Legenda de Famílias: 
      Família do Osni (LOURENÇO) 
     Família do seu Adir (MOTA) 
      Família do Oraci Ferro (GONÇALVES) 
      Família do Zé Silva (OLIVEIRA) 
      Família do Irineu 
      Família do João MIRANDA 
     Família do Maurilio 
      Família do seu José 

Legenda:  
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 
 .............. Grupo 1 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 2 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Mutirões intergrupos (“pichecas”, reunidas), colheitas e trocas de sementes, mudas e 
troca de conhecimentos  

Famílias da Associação de Quilombolas: 

 _ . _ . _ . _ .  12 famílias 

 

As 12 famílias da comunidade do Estreitinho fazem parte da Associação de 

Quilombolas, porém as propriedades da comunidade se tornaram na prática “terra 

de trabalho”, sendo que a maioria das famílias mora na comunidade de Indaiatuba. 

As redes de trabalho e entreajuda no interior dos grupos e entre os grupos da 

Cooperafloresta favoreceram a continuidade das dinâmicas de ajuda para além da 

associação. 

As duas outras famílias que moram na comunidade do Estreitinho e que não 

fazem parte da Cooperafloresta desenvolvem atividades agrícolas, mas não existe 

interesse em modificar a forma de manejo. As relações entre estas famílias são 

tranquilas, porém, não foram indicados momentos de interação entre estas famílias 

no âmbito das atividades de trabalho de forma frequente (às vezes fazem reunida 

para estas famílias em caso de dificuldade), somente existe um processo de 
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reconhecimento de vizinhança e de entreajuda quando existe a necessidade de 

manutenção de estradas e caminhos internos ou ajuda em situações de saúde.   

Na comunidade de Indaiatuba, as redes e as dinâmicas de troca entre as 

famílias associadas à Cooperafloresta podem ser observadas na figura 18 (verifique 

a seguir).  

 

Figura 18 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade 
Indaiatuba – Barra do Turvo/SP 

 

 
* Famílias Associadas na Cooperafloresta: 
1A – Oraci Bandeira / Tereza Bandeira 
2A – Eliezer 
3A – Valmir 
4A – José Cigano 
5A – Lindomar  
6A – Natalino 
7A – Luisão / Sueli 
8A – Zezé 
9A – Valdir 
10A – Francisco Miranda 
11A – Sandro / Vania   

Obs.: não estão identificadas as famílias da 
comunidade não associadas à Cooperafloresta 

 
Legenda de Famílias: 
     Família do Oraci (BANDEIRA) 
     Família do Eliezer 
     Família do Cigano e Luisão Biajone (irmãos) 
     Família do Francisco MIRANDA 
     Família do Zezé 
     Família do Valmir e do Lindomar (irmãos) 
    Família do Valdir e Natalino (irmãos) 
     Família do Sandro / Vania 

Legenda:  
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (             ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 2 – mutirão (             ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 

Em relação às ações de ajuda entre as famílias dos grupos de Indaiatuba 

são realizados os mutirões de trabalho referentes ao estatuto da Cooperafloresta. 

Nestes grupos não foram indicadas outras formas de ajuda a não ser nas atividades 

de manejo das agroflorestas e na troca de sementes e mudas. Existem limites de 

outras formas de ajuda entre estas famílias e sua inserção nas atividades do bairro. 

Essas fragilidades são destacadas pelo seu Oraci Bandeira (representante de um 

dos grupos de Indaiatuba) sobre os limites dos grupos de Indaiatuba:  
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Que a parte das famílias aqui do nosso grupo estão um pouco devagar, 
porque por um lado que a gente vê que tem uma parte deles que são meio, 
não levam muito a sério, as pessoas que tão, que tão no grupo aí. Eu vejo, 
falar a verdade, a gente vê é muita perda de tempo. Eu acho que, por isso 
que eu digo que precisa dar orientação, ter alguma coisa pra empurrar mais, 
senão não avança. E as mulher, por exemplo, a gente não vê participando, 
dessas família não, pelo que a gente vê não acompanham. (...) Parece que 
tudo que a gente tá lutando aí com eles a gente tem que mostrar a vontade, 
interesse. Interesse e vontade e essas coisa a gente não está vendo muito 
aqui. (...) Porque eu achava que tinha que fazer esse pessoal conhecer, 
desde as crianças, conhecer um trabalho que é bom pra eles também se 
criar e aprender, que daqui a pouco pegar no trabalho e entender. E 
precisam o pessoal tem que ver que, tão precisando mesmo. (ORACI 
BANDEIRA, comunidade de Indaiatuba – Barra do Turvo/SP – entrevista em 
20 de janeiro de 2011) 

 

Seu Oraci Bandeira continua sua avaliação dos grupos de Indaiatuba 

comparando-os aos grupos do Estreitinho, dos quais destaca os processos de 

entreajuda:  

 

(...) falando no bairro Estreitinho. Estreitinho é diferente dos nossos grupos 
de Indaiatuba. Agora. Lá trabalham, lá é trabalhado mesmo, que lá desde 
que a gente começou na época que começou lá; daí eles pararam um 
tempo (faltou organização por um período)... aí continuaram agora. Agora 
eles pegaram e pegaram firme. Pegaram valendo mesmo, que agora esse 
grupo lá trabalha muito bem e de forma conjunta, se ajudam muito. (ORACI 
BANDEIRA, comunidade de Indaiatuba – Barra do Turvo/SP – entrevista em 
20 de janeiro de 2011) 

 

As famílias dos grupos das comunidades do Estreitinho e de Indaiatuba, por 

sua vez, apresentam uma boa interação, principalmente pela concentração dos 

domicílios das famílias dos grupos do Estreitinho em Indaiatuba, o que propiciou um 

maior convívio e também processos de troca de informações e o acesso coletivo 

desses grupos à sede do município quando necessário (existe uma otimização do 

transporte para o deslocamento dos integrantes dos grupos até o centro do 

município da Barra do Turvo/SP).  

 

3.3 COMUNIDADE TRÊS CANAIS – ADRIANÓPOLIS/PR E BARRA DO TURVO/PR 

 

A comunidade Três Canais, localizada no município de Adrianópolis/PR, é 

composta atualmente de 18 (dezoito) famílias, sendo que nove delas fazem parte da 

Cooperafloresta (10 associados), as quais estão organizadas em dois grupos, 

conforme destacamos no quadro 17.  
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Quadro 17 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos da Comunidade 
Três Canais – Adrianópolis/PR 
 GRUPO 1 – TRÊS CANAIS (5 associados)  
PR Três Canais Inês Maciel dos Santos / Sebastião Farias dos Santos (2 associados) 
PR Três Canais Sidinei Maciel dos Santos / Eliane Faria dos Santos 
PR Três Canais Claudinei Maciel dos Santos / Lindacir Lourenço da Silva 
PR Três Canais Gilmar Batista de Souza / Jorlene Boaventura da Rosa 

 GRUPO 2 – TRÊS CANAIS (5 associados)  
PR Três Canais João Maciel / Sebastiana Ribeiro Maciel 
PR Três Canais Clóvis Ribeiro Maciel / Ana Paula T. de Oliveira Maciel 
PR Três Canais Aparecido Ribeiro Maciel / Joice G. dos Santos Maciel 
PR Três Canais Ivo Coradin / Leide 
PR Três Canais Emerson Souza Bertolin / Marizete 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  

 

É um local certificado como Comunidade Remanescente de Quilombolas 

(CRQ), caracterizado principalmente pelas atividades agrícolas – produtos da 

agrofloresta pelas famílias associadas na Cooperafloresta, mas as famílias não 

associadas produzem de forma convencional (hortaliças, banana, gado e outros). 

Sobre a comunidade Três Canais, o Grupo Clóvis Moura discorre: 

 

O nome da comunidade é uma referência ao local onde três águas que se 
encontram e se juntam ao rio Pardo. Comunidade localizada a 136 
quilômetros da sede do município de Adrianópolis. São referências 
geográficas a Serra Três Canais e o Rio Pardo. Os moradores relatam que 
os primeiros negros vieram de Cananéia, em São Paulo e de outras regiões 
do que é hoje o Estado do Paraná e que se juntaram aos quilombolas da 
região de onde hoje está o Parque Estadual das Lauráceas, em busca de 
terras para plantar e viver coletivamente no fim do século XIX e início do 
século XX. Os descendentes desses primeiros habitantes continuam 
mantendo contato com os outros quilombos da região. Há presença de 
sítios arqueológicos na região. A agricultura é praticada em roças com o 
trabalho coletivo de mutirão em troca de mão de obra e de conhecimentos, 
marco cultural da identidade da comunidade como existência da casa de 
farinha. Segundo relatos dos moradores não há rezadores, benzedeiros 
nem curandeiros na comunidade, onde convivem católicos e evangélicos. O 
artesanato utilitário é produzido para a utilização em atividades de 
subsistência. (GTCLOVISMOURA, 2010b)  

 

A disposição dessas famílias da comunidade Três Canais pode ser 

observada no croqui (Figura 19) construído durante a entrevista realizada com 

Gilmar e Jorlene, em janeiro de 2011, e recentemente atualizada com informação de 

Claudinei (março de 2013), no qual é apresentada a localização domiciliar de todas 

as famílias desta comunidade (associadas e não associadas).  
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Figura 19 – Croqui da disposição das famílias associadas da Cooperafloresta e 
das famílias NÃO associadas – Comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR 

 
Fonte: Organizado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade.  

 

* Domicílios Famílias Associadas: 
1 – Dona Inês / Sebastião 
2 – Sidinei / Elaine 
3 – Claudinei / Lindacir 
4 – Gilmar / Jorlene 
5 – Emerson Bertolin / Marizete 
6 – Ivo / Leide 
7 – Aparecido / Joice 
8 – Clóvis / Ana Paula 
9 – João Maciel / Sebastiana 

* Domicílios Famílias NÃO Associadas: 
10 – José Luis de Almeida 
11 – Miguel Jordão 
12 – Dito Perereca (mora em Córrego do Franco) 
13 – Djair Bertolin 
14 – Dito Bertolin 
15 – Dejo Bertolin 
16 – Irmã dos Bertolin 
17 – Vinícius Bertolin 
18 – Aparício Bertolin  

Morros 

Passarela 
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A partir das áreas georrefenciadas pelo técnico da Cooperafloresta, Rodrigo 

Ozelame da Silva, em trabalho que foi realizado a partir de dezembro de 2010, 

podemos verificar não só a disposição das famílias na comunidade Três Canais, 

mas também configuram-se as dimensões das propriedades e a localização das 

casas de domicílio (ver Figura 20 – mapa); no entanto, neste mapa não estão 

identificadas as propriedades das outras famílias desta comunidade, somente as 

famílias associadas na Cooperafloresta.  

 

Figura 20 – Mapa da Comunidade Três Canais – áreas georreferenciadas das 
famílias associadas à Cooperafloresta 

 
Fonte: Áreas georreferenciadas das famílias associadas na Cooperafloresta – comunidade Três 
Canais (organizado pelo Rodrigo Ozelame Silva – técnico da Cooperafloresta e pesquisador). Mapa 
organizado para esta pesquisa e somente para esta comunidade. Importante destacar que a coleta 
de dados para organização desse mapa era produto do Projeto Agroflorestar (COOPERAFLORESTA, 
2012).  

 

Na Figura 21 agregamos algumas fotos que representam as áreas descritas 

no croqui, principalmente, demonstrando a presença de áreas florestais próximo às 

casas (domicílios), assim como abundância dos recursos hídricos, inclusive 

presença de uma casa de roda d’água na propriedade do Gilmar (gerador de energia 

de uso na habitação); propriedade esta que apresenta outros mecanismos 

tecnológicos alternativos (banheiro seco, biodigestor, fossas, telhado verde e 

outros). Os conhecimentos em relação a essas alternativas são socializados nesta 

comunidade e em outras comunidades da região.  
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Figura 21 – Comunidade Três Canais – Croqui e Fotos (representação) 

  

 

 

 

  
Fonte: Fotos do Autor e Croqui organizado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade. 
Legenda: Fotos 1 e 2) Trilha da entrada da comunidade até propriedade da família de Gilmar e 
Jorlene; foto 3) Rio Pardo ao longo da Comunidade Três Canais; foto 4) Placa de entrada na 
comunidade Três Canais (frase: “Caminhos da Agrofloresta”); foto 5) Casa em construção – família de 
Clóvis e Ana Paula; foto 6) moradores da comunidade no campo de Futebol – Três Canais; foto 7) 
Passarela de acesso à comunidade Três Canais; foto 8) Casa da família do Sidinei e Elaine; foto 9) 
Área de agrofloresta ao lado da casa da família do Sidinei e Elaine; foto 10) Dona Inês, seu Sebastião 
e João Paulo (filho) na área da família; foto 11) Área de agrofloresta na propriedade da família de 
Gilmar e Jorlene; foto 12) Reunião de visita na propriedade da família do Gilmar e Jorlene (casa da 
família); fotos 13 e 14) Barracão e roda d´água. 

 

Na figura 22 são demonstrados os vínculos das famílias da comunidade Três 

Canais, na qual percebem-se vários laços de parentesco dentro dos grupos de 

associados à Cooperafloresta.  

 

Morros 

 

Roda d’água 

1

10 11 

2 3 4

5

6

7

89

12 

13 
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Figura 22 – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Três Canais 

 

 

 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais.  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e 
também não foi incluída a maior parte das crianças da comunidade. 
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Existem na comunidade laços de parentesco entres as várias famílias, sendo 

que poucas delas vêm de fora deste bairro, como é o caso da família do Ivo 

Corandin (associado da Cooperafloresta), proveniente de Colombo/PR, mas há mais 

de vinte anos morando nos Três Canais e que não apresenta vínculos de parentesco 

com as outras famílias dos grupos de associados da comunidade.  

A família do Gilmar, da mesma forma, não tem parentesco com as outras 

famílias da comunidade, porém sua família há muitas gerações pertence a esta 

comunidade. Sua esposa (Jorlene) provém da comunidade de Indaiatuba (bairro 

próximo e pertencente ao município de Barra do Turvo/PR).  

Outro associado da Cooperafloresta que não tem vínculos de parentesco 

com as outras famílias associadas é Emerson Bertolin, que tem vários irmãos e 

irmãs que moram na comunidade, mas não participam da Cooperafloresta. 

Importante frisar que esses vínculos sanguíneos permitem a manutenção das redes 

de ajuda que extrapolam os grupos da associação, segundo exposto por informantes 

da comunidade. 

A figura 23 demonstra as redes e as dinâmicas de troca entre as famílias de 

associados da Cooperafloresta e também indica as relações de ajuda no âmbito da 

comunidade Três Canais.  



117 

 

Figura 23 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade Três 
Canais – Adrianópolis/PR  

* Famílias Associadas na 
Cooperafloresta: 

1 – Dona Inês / Sebastião dos SANTOS 
2 – Sidinei / Elaine 
3 – Claudinei / Lindacir 
4 – Gilmar B. de SOUZA / Jorlene 
5 – Emerson BERTOLIN / Marizete 
6 – Ivo CORADIN / Leide 
7 – Aparecido MACIEL / Joice 
8 – Clóvis MACIEL / Ana Paula 
9 – João MACIEL / Sebastiana 

 
* Famílias NÃO Associadas na 

Cooperafloresta: 
10 – José Luis de Almeida 
11 – Miguel Jordão 
12 – Dito Perereca (mora em Córrego do Franco) 
13 – Djair BERTOLIN 
14 – Dito BERTOLIN 
15 – Dejo BERTOLIN 
16 – Irmã dos BERTOLIN 
17 – Vinícius BERTOLIN 
18 – Aparício BERTOLIN 
 
LEGENDA de FAMÍLIAS: 
     Família SANTOS 
     Família SOUZA 
     Família CORADIN 
     Família BERTOLIN      
     Família MACIEL  
     Família ALMEIDA 
     Família JORDÃO 
     Família de Dito  

Legenda:  
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 2 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas  

 .............. Mutirões intergrupos (“pichecas”, reunidas) e trocas de sementes, mudas e conhecimentos  

Grupos de Associação Quilombolas: 

 _ . _ . _ .  18 famílias 

 

Na comunidade Três Canais existem atualmente dois grupos da 

Cooperafloresta (quadro 17 – Famílias associadas – comunidade Três Canais), 

principalmente para agilizar os processos de mutirão, pois anteriormente com nove 

famílias demorava muito o retorno à área da família em função do rodízio. No 

entanto, existem na medida do possível trocas entre todas as famílias. O mutirão 

referente aos grupos potencializa a organização da produção por meio de atividades 

de planejamento e troca de conhecimentos, além de haver a prática da troca de 

alimentos, sementes e mudas (elementos que serão aprofundados no capítulo 4). 

Esta ideia é indicada por Gilmar (associado da Cooperafloresta e morador desta 
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comunidade Três Canais) que destaca justamente a importância da retomada do 

mutirão para melhorar a participação na comunidade e a qualidade de vida:  

 

Gilmar: “Ah mudou muita coisa... (silêncio). A convivência com os vizinhos. 
A gente antes ficava um pouco isolado, mais sozinho, não participava muito 
da comunidade. Agora nesse grupo a gente participa mais com os vizinhos 
no trabalho de mutirão, então toda semana a gente esta se encontrando, 
trocando experiência, conversando, trabalhando junto e tenho aprendido 
muita coisa durante esse tempo. Eu acho que aqui durante esse tempo eu 
mudei muito sabe. Aprendi a observar mais a natureza, as coisas em redor 
da gente, a valorizar mais as coisas. Também na parte da alimentação a 
gente aprendeu a se alimentar. Comer muito alimento que a gente não 
ligava muito, hoje a gente aproveita mais. Eu acho que a qualidade de vida 
é outra sabe, mudou e mudou muito” (SILVA, 2011, p. 74)  

 

As famílias que não são associadas se utilizam de práticas não 

agroecológicas, porém algumas famílias de associados à Cooperafloresta informam 

que existe alguns indicadores de certa aceitabilidade e reconhecimento das 

mudanças realizadas pelo uso da agrofloresta, muito mais pelos laços de vizinhança 

e parentesco do que pela compreensão das características do sistema. O 

desenvolvimento das técnicas de manejo agroflorestal é percebido pelos vizinhos, 

principalmente, pelas mudanças na paisagem e na produção retirada das diversas 

áreas agroflorestais. Entretanto, um dos associados à Cooperafloresta nessa 

comunidade avalia que essas outras famílias (não associadas) ainda não percebem 

as transformações na relação agricultor e natureza, e em geral não entendem a 

complexidade nas ações de manejo dos SAFs.  

Entre todas as famílias – associadas ou não –, há uma rede de colaboração 

quando são necessárias ações no interior da comunidade, como manutenção dos 

caminhos e ajuda nos casos de saúde de membros da família e de famílias vizinhas, 

como descreve Jorlene (entrevista em 21 de janeiro de 2011, comunidade de Três 

Canais – Adrianópolis/PR): “Um grupo assim, o pessoal aqui da vila e o de lá se 

reuni, nossa, com um enxadão aí arrumam essa estradinha que uma beleza. Porque 

se depender de prefeito e de prefeitura não tem condições. Nossa estradinha aqui é 

pequena, mas vire e mexe precisa de arrumar”. 
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3.4 COMUNIDADES RIBEIRÃO GRANDE E TERRA SECA – BARRA DO 

TURVO/SP 

 

Os bairros Ribeirão Grande e Terra Seca se localizam no município de Barra 

do Turvo/SP. A comunidade Ribeirão Grande é composta por 18 famílias, mas 

somente três destas famílias participam como associadas da Cooperafloresta (ver 

quadro 18). E, na comunidade Terra Seca totalizam 59 famílias, sendo dessas 11 

famílias associadas à Cooperafloresta, conforme destacamos no quadro 18.  

 
Quadro 18 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos das 
Comunidades Ribeirão Grande e Terra Seca  
 GRUPO 1 – RIBEIRÃO GRANDE (3 associados)  
SP Ribeirão Grande Antenor L. dos Santos (Nico) (representante) / Roseli Ap. M. dos Santos 
SP Ribeirão Grande Osvaldo Alves Belemer (Rato) / Paulina Pontes Maciel (prima da Roseli) 
SP Ribeirão Grande Reinaldo Batista Moreira / Maria Lucia Moreira (irmã da Paulina) 

 GRUPO 1 – TERRA SECA (5 associados)  
SP Terra Seca Mauro Xavier da Rocha (irmão da Francisca) / Delmira Pereira da C. Rocha (Bia)  
SP Terra Seca Francisca Xavier da Rocha Pontes (irmã do Mauro) / Eduardo da Rocha Pedroso 
SP Terra Seca Edcardo (Edinho) (filho da Francisca) 
SP Terra Seca Edivalto (Nenê) (filho da Francisca) 
SP Terra Seca José Pereira de Freitas (Zé Pereira) / Joana de Freitas 

 GRUPO 2 – TERRA SECA (6 associados)  
SP Terra Seca Dolíria Rodrigues de Paula (irmã da Nelma) / Daucides (Darso)  
SP Terra Seca Marinelma Rodrigues de Paula (Nelma) (irmã da Dolíria) 
SP Terra Seca Pedrina Pontes de Lima 
SP Terra Seca Maria Aparecida Santos (mãe da Vanilda e Jane) 
SP Terra Seca Vanilda Aparecida Santos (filha da Maria Aparecida) 
SP Terra Seca Janea Santos (Jane) (filha da Maria Aparecida) 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  

  

Na sequência apresentamos o croqui das duas comunidades. Na 

comunidade Ribeirão Grande indicamos os domicílios das famílias associadas à 

Cooperafloresta e domicílios das famílias não associadas (ver figura 24). E na 

comunidade Terra Seca são indicados somente os domicílios das famílias 

associadas à Cooperafloresta (na figura 25).  
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Figura 24 – Croqui da Comunidade Ribeirão Grande – famílias associadas na 
Cooperafloresta e famílias NÃO associadas 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade. 
 
 
 

* Famílias da Comunidade  
Ribeirão Grande: 

Famílias associadas à 
Cooperafloresta: 
1 – Antenor (Nico) / Roseli 
2 – Osvaldo / Paulina 
3 – Reinaldo (Nardo) / Maria Lucia 
 
Famílias NÃO associadas à 
Cooperafloresta:  
4 – Natálio / Liversina  
5 – João (irmão da Maria Lucia e Paulina) / Maria 
6 – Antonio (pai da Maria Lucia e Paulina) 
7 – Jardil (irmão da Maria Lucia e Paulina) /  
      Nadir (filha da Joana – Cedro) 
8 – Ivanilda / Sebastião Belemer 
9 – Isaira (viúva) (irmã de Abraão e Camilo) 
10 – Oscar (irmão do Nico) / Nilce 
11 – Valfrido / Paulina P. Salgado 
12 – Leonel (Léo) (filho de Izaíra) 
13 – Luiz R. Santos / Maria (pais do Nico) 
14 – Renato / Balbina 
15 – Abraão / Osminda (tia do Nico) 
16 – Darcir (irmão do Nico) 
17 – Camilo / Maria Rosa (tia de Nico) 
18 – Miguel (Tatu) / Isabel  
 

SPA 
552/230 
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Figura 25 – Croqui da Comunidade Terra Seca – famílias associadas na 
Cooperafloresta 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade.  
 

Na figura 26 são apresentadas com os croquis das duas comunidades 

algumas fotos de referência na região. 

 * Famílias da Comunidade Terra Seca: 

Famílias associadas à Cooperafloresta: 
1 – Mauro e Bia 
2 – Francisca e Eduardo 
3 – Edcardo (Edinho) 
4 – Edivalto (Nenê) 
5 – José Pereira e Joana 
6 – Dolíria e Darso  
7 – Nelma 
8 – Pedrina 
9 – Maria Aparecida 
10 – Vanilda 
11 – Jane  

Obs.: não estão identificadas as casas das 
famílias não associadas à Cooperafloresta. 

SPA 
552/230 
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Figura 26 – Comunidades Ribeirão Grande e Terra Seca – Croquis e Fotos  

 

 
Fonte: Fotos e Croqui organizados pelo autor.  
Legenda: 1) Placa da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) do Quilombo Ribeirão 
Grande; 2) Barracão na comunidade de Ribeira Grande; 3) Casa da Família de Dona Francisca e 
Eduardo – comunidade Terra Seca (casa amarela); Placa da RDS Quilombo Terra Seca. 5) Casal de 
Tucanos (ao lado da casa da família do Antenor); 6) Acesso à casa da família do Antenor; 7) 
Passarela de acesso à casa da família do seu José Pereira e Joana; 8) Igreja Católica (construção de 
cor bege); 9) Seu Nardo em Passarela que dá acesso à casa do seu Antenor; 10) Córrego que 
deságua no Rio Turvo; 11) Rio Turvo; 12) Autor na casa de Nelma (comunidade Terra Seca).  
 

Nas figuras 27-A e 27-B são demonstrados os vínculos de todas as famílias 

da comunidade Ribeirão Grande. Na sequência (ver figura 28), apresentamos os 

laços de parentesco das famílias na comunidade Terra Seca (somente famílias 

associadas à Cooperafloresta). 

Ribeirão Grande Terra Seca 

1 2 3 4 

10 

7 8 

9 

5 6 

11 12 
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Figura 27-A – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Ribeirão Grande 

 

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais.  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e também não foi incluída a maior parte das crianças da 
comunidade. 
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Figura 27-B – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Ribeirão Grande 

 

 

  
  

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais.  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e também não foi incluída a maior parte das crianças da 
comunidade. 
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Figura 28 – Vínculos de parentesco das famílias associadas da 
Cooperafloresta na Comunidade Terra Seca 

 

 

 

 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais.  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e 
também não foi incluída a maior parte das crianças da comunidade. 
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Ribeirão Grande e Terra Seca são reconhecidas e certificadas (em conjunto) 

atualmente como Comunidade Remanescente de Quilombolas (CRQ), sendo que o 

processo de certificação das terras de quilombolas foi desenvolvido de forma 

conjunta aglomerando os dois bairros na mesma CRQ. 

Grande parte das famílias destes dois bairros participa da Associação de 

Quilombolas, contribuindo com as ações de organização e manutenção do 

movimento no local e na região. Estudos realizados pelo antropólogo Rubens Alves 

da Silva, em seu relatório para o ITESP (2008), ressaltam as origens da história 

destas duas comunidades, com destaque na relação de amizade entre os três 

ancestrais tidos como fundadores das famílias no local:  

 

Miguel de Pontes Maciel, Benedito Rodrigues de Paula, Pacífico Morato de 
Lima, são nomes e sobrenomes invariavelmente evocados no discurso dos 
interlocutores como referencias importante na história das comunidades  
Ribeirão Grande e Terra Seca. Como demonstração expressiva de uma 
consciência identitária assumida, é que os interlocutores relembram com 
orgulho ao relatar que estes sujeitos, com nome e sobrenome sempre 
destacados, são os “ancestrais”; os “antepassados” deles que em séculos 
passados foram os primeiros a abrir “capuava” e fixar com suas famílias 
naquelas terras a ermo do Vale do Ribeira, às margens do rio Turvo. Numa 
saga empreendedora, como as de muitos outros escravos negros 
fundadores de quilombos que se ramificaram pelo interior desta 
encantadora região de Mata Atlântica do Estado de São Paulo. De fato, 
conforme verificado através do recolhimento de informações sobre a 
genealogia de parentesco das famílias constitutivas dos povoados rurais de 
Ribeirão Grande e Terra Seca, verifiquei que a maior parte desta população 
pertence a uma rede comum e extensiva de relações entrelaçadas de 
parentesco, cuja ascendência invariavelmente remete aos nomes de um ou 
outro daqueles pioneiros no povoamento da localidade. (ITESP, 2008, cap. 
III, p. 17) 

 

Identificam-se atualmente nestas duas comunidades (originalmente 

construídos por ancestrais comuns) a permanência dos laços de parentesco e 

também as características de troca e entreajuda típicas de comunidades 

camponesas.  

Na sequência são sistematizadas na Figura 29 as redes e as dinâmicas de 

troca entre as famílias da Comunidade Ribeirão Grande, tanto dentro dos grupos de 

associados da Cooperafloresta em atividades do manejo agroflorestal quanto nas 

diversas outras dinâmicas de troca no âmbito da Associação de Quilombolas e da 

comunidade como um todo.  
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Figura 29 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade 
Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP 

 
Famílias associadas à 
Cooperafloresta: 

1 – Antenor (Nico) / Roseli 
2 – Osvaldo / Paulina 
3 – Reinaldo (Nardo) / Maria Lucia 
 
 

Famílias Não associadas à Cooperafloresta:  

4 – Natálio / Liversina  
5 – João (irmão da Maria Lucia e Paulina) / Maria 
6 – Antonio (pai da Maria Lucia e Paulina) 
7 – Jardil (irmão da Maria Lucia e Paulina) /  
      Nadir (filha da Joana – Cedro) 
8 – Ivanilda / Sebastião Belemer 
9 – Isaira (viúva) (irmã de Abraão e Camilo) 
10 – Oscar (irmão do Nico) / Nilce 
11 – Valfrido / Paulina P. Salgado 
12 – Leonel (Léo) (filho de Izaíra) 
13 – Luiz R. Santos / Maria (pais do Nico) 
14 – Renato / Balbina 
15 – Abraão / Osminda (tia do Nico) 
16 – Darcir (irmão do Nico) 
17 – Camilo / Maria Rosa (tia de Nico)  
18 – Miguel (Tatu) / Isabel  

LEGENDA de FAMÍLIAS: 

    Família Dos Santos 

    Família Pontes Maciel 

    Belemer / Moreira 

    Família ROSA 

    Família Da Cruz / Belemer 

    Família Pontes Maciel 

    Família Maciel /Pontes Salgado 

    Família Dos Santos / Vieira 

    Família Rodrigues / Belemer 

Legenda:  
Grupo de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas 

  .............. Mutirões (“pichecas”, reunidas) entre famílias da comunidade 

Grupo de Associação Quilombolas: 
                   17 famílias  

Obs.: Família da casa 14 não faz parte nem da Cooperafloresta nem da Associação Quilombolas.  
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Na Figura 30 é dado destaque às redes e às dinâmicas de troca entre as 

famílias de associados à Cooperafloresta na Comunidade Terra Seca. 

 

Figura 30 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade Terra 
Seca – Barra do Turvo/SP 

 
Famílias associadas à Cooperafloresta: 

1 – Mauro e Delmira (Bia) 
2 – Francisca e Eduardo 
3 – Edcardo (Edinho) 
4 – Edivalto (Nenê) 
5 – José Pereira e Joana 
6 – Dolíria e Darso  
7 – Nelma 
8 – Pedrina 
9 – Maria Aparecida 
10 – Vanilda 
11 – Jane  

   LEGENDA de FAMÍLIAS: 

     Família Da Rocha / Pedroso 

     Família Freitas 

     Família Rodrigues de Paula 

     Família Pontes de Lima 

     Família Santos 
 

Legenda:  
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (             ) – todas famílias do grupo envolvidas 

 .............. Grupo 2 – mutirão (             ) – todas famílias do grupo envolvidas 

  .............. Mutirões (“pichecas”, reunidas) entre famílias da comunidade e entre grupos da 
                  Cooperafloresta 

Grupo de Associação Quilombolas: 
                   59 famílias  

Obs.: Não foram identificadas as outras famílias da Associação Quilombolas  
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No Ribeirão Grande, a Cooperafloresta já teve mais famílias associadas, 

porém elas acabaram não permanecendo, muito em função das dificuldades e 

disciplina exigida no manejo das áreas com agrofloresta e o rigor nos processos de 

certificação de produtos agroecológicos. No entanto, algumas famílias ainda mantêm 

parte de suas áreas com agrofloresta, mesmo não havendo a comercialização via 

Cooperafloresta. Duas destas famílias que não mais participam da Cooperafloresta, 

apresentaram como motivo de ter deixado a associação a questão da idade e 

atualmente são aposentados, contudo, acreditam no Sistema de Agroflorestas e a 

área de uma das famílias está sendo manejada pelo filho (área do seu Luis 

Rodrigues dos Santos – pai do Nico, associado da Coopera). 

O casal Osvaldo e Paulina (família associada à Cooperafloresta – 

comunidade de Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP – entrevista em 26 de janeiro 

de 2011) declarou não somente a satisfação em morar nesta comunidade, mas 

sobretudo o processo de reconhecimento de vizinhança – existe uma evidente 

identidade com o local: 

 

OSVALDO – Ah, eu vou falar a verdade, que eu me sinto bem morando aqui 
viu. Eu me sinto muito bem. Eu pra mim não tem, aqui é o meu lugar. 
Conheço todo mundo. Eu tenho claro pra mim que aqui é meu lugar mesmo. 
Mas daí não tenho o que falar do lado dele né, das pessoas aqui.  

PAULINA – Ah eu também, eu me dou muito bem com meus vizinhos aqui. 
Eu gosto de todos os meus vizinhos. Os vizinhos também gostam de mim. 
Pra mim é legal. O lugar eu já me criei mesmo, todo mundo me conhece 
desde pequena. É, todo mundo conhecido. Nós somos quase uma grande 
família aqui, tudo conhecido. Os vizinhos são muito conhecidos, é primo, é 
tio, é tudo, tudo conhecido. Aqui e na Terra Seca também é tudo gente 
conhecida. (...) De vez em quando a gente vai visitar assim os outros, os 
vizinhos da gente, conversar, trocar coisas. 

 

Na comunidade da Terra Seca percebe-se uma participação importante das 

lideranças de mulheres, principalmente no âmbito das ações da Cooperafloresta, 

destacando-se um dos grupos organizados essencialmente por mulheres (grupo 2 

da Terra Seca), que desenvolvem todos os processos de manejo das áreas 

agroflorestais e gestão do grupo (ver figura 31).  
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Figura 31 – Grupo organizado somente com mulheres associadas à 
Cooperafloresta – comunidade Terra Seca – Barra do Turvo/SP 

 

Fonte: fotos da pesquisa de Regiane FONINI, 2012, p. 187.   

 

Existe neste grupo 2 da Terra Seca, como em outros grupos da 

Cooperafloresta, um preocupação com as gerações futuras e a sustentabilidade dos 

seus sistemas de produção, conforme destaca Nelma (agricultora associada): 

 

Antes de trabalhar na agrofloresta eu achava que trabalhar na agricultura 
era normal, pegava a enxada e erguia nas costas, batia o dia inteiro e 
pronto, acabou! Hoje não! Se a gente vai para roça, a gente sabe, que a 
cada lugar que estamos mexendo, que ali tá um futuro. A gente tá 
protegendo a natureza, o meio ambiente que a gente mesmo pode mais 
tarde deixar para os filhos ou pra gente mesmo. Que a gente sempre vai ter. 
Se continuasse a trabalhar como antigamente... nós ainda passávamos... 
mas os filhos e netos não iam ter mais nem água para beber. Nesse 
sistema de agrofloresta a gente sabe que um dia a gente vai morrer, mas 
plantou para os filhos e não estamos deixando os filhos na miséria, igual a 
gente tava ficando. (NELMA, comunidade Terra Seca. In: 
COOPERAFLORESTA, 2008) 

 

Estas duas comunidades ainda apresentam como características principais 

as atividades agrícolas de produtos variados como hortaliças, raízes, cereais e 

frutíferas (com destaque da banana), no entanto, dividem-se as formas de manejo 

entre os agrofloresteiros (manejo agroflorestal e agroecológico) e o manejo 
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convencional (com a prática ainda da coivara e produção em monocultura), sendo 

que a maioria das famílias destes dois bairros vive da renda proveniente da 

comercialização da sua produção própria. No entanto, existem pessoas que 

desenvolvem trabalhos na sede do município (vários setores), com destaque nos 

serviços comerciais, mas também se assalariam na construção civil ou nas 

atividades de pecuária ou silvicultura, em fazendas da região do Vale do Ribeira. 

 

3.5 COMUNIDADE CEDRO – BARRA DO TURVO/SP 

 

A comunidade Cedro, localizada no município de Barra do Turvo/SP, é 

composta por 21 famílias que moram no bairro, das quais 11 famílias participam 

como associadas da Cooperafloresta. No quadro 19 são indicados 16 associados à 

Cooperafloresta, sendo estes provenientes de 11 famílias. A grande maioria das 21 

famílias faz parte também da Associação dos Remanescentes de Quilombos do 

Bairro Cedro. 

 

Quadro 19 – Famílias associadas à Cooperafloresta – Grupos da Comunidade 
do Cedro 
 GRUPO 1 – CEDRO (10 associados)  
SP Cedro Reone de Moura (filho do Ditão e Maria) (representante) 
SP Cedro Benedito de Paula Moura (Ditão) / Maria Tereza de Moura (dois associados) 
SP Cedro Rogério Moura (filho do Ditão e Maria) 
SP Cedro Ronivaldo de Moura (filho do Ditão e Maria) 
SP Cedro Ronildo de Moura (filho do Ditão e Maria) 
SP Cedro Joana Morato de Lima (mãe do Ditão, Sebastião, Aparecida e Neuza) 
SP Cedro Sebastião de Lima Moura (filho da Dona Joana) 
SP Cedro Aparecida de Lima Moura (filha da Dona Joana) 
SP Cedro Neusa de Lima Moura (filha da Dona Joana) 

 GRUPO 2 – CEDRO (6 associados)  
SP Cedro Antonio Rangel (Capoeira) (representante) / Benedita Ursulina de Moura 
SP Cedro Aristeu Rodrigues de Lima / Alcina Morato Pereira  
SP Cedro Adão Monteiro da Paixão / Alenide da Paixão (Leda)  
SP Cedro Vandir Ferreira Belemer (Viola) / Elza Soares de Lima 
SP Cedro João Vidal Lima / Joelma Lima 
SP Cedro Pedro Morato Pereira  

Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes da comunidade.  

 

Cedro é um local certificado como Comunidade Remanescente de 

Quilombolas (CRQ), caracterizada essencialmente como comunidade rural e 

atualmente desenvolve em especial atividades agrícolas por meio do sistema de 

agrofloresta e atividades pecuárias. A comunidade do Cedro é composta por 21 
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(vinte e uma) famílias, de acordo com estudos realizados pelo ITESP para o 

processo de certificação das terras de quilombolas: 

 

Em termos da organização interna o Cedro pode ser descrito como um 
bairro que atualmente é representado por, aproximadamente, 21 grupos 
familiares distribuídos por casas quase isoladas, distantes umas das outras 
e situadas, a maior parte, à beira do rio Turvo. Do ponto de vista nuclear, 
representam tamanho de família bem numeroso: a contar tanto com o 
número total de filhos que residem na mesma casa com os pais ou moram 
em casa própria dentro da comunidade ou entorno. A vida destas famílias 
no lugar não é fácil. A região é montanhosa, o que torna penosa a atividade 
principal que ocupam para garantir o mínimo para a sobrevivência: a 
agricultura. O plantio de roças é quase exclusivamente voltado para 
consumo interno e consiste na base da subsistência dos grupos familiares 
local. Labuta diária que ocupa a mão de obra de jovens, adultos e idosos. 
(ITESP, 2008a, cap. IV, p. 2-3) 

 

Essa identidade como quilombola é reforçada nos estudos antropológicos 

realizados na região, justamente para o processo de certificação das terras:  

 

(...) na pesquisa antropológica de campo foi que tornou possível comprovar 
a origem quilombola da comunidade tradicional do Cedro. Conforme 
busquei demonstrar a maior parte das famílias que são integrantes desta 
comunidade é descendente de filhos de escravos – a repetir aqui os nomes 
de Pacífico Morato de Lima, Benedito Rodrigues de Paula e Miguel de 
Pontes Maciel. É com orgulho, pois, que os mais velhos da comunidade 
relembram os nomes destes ancestrais para os filhos e netos, com a 
esperança que eles tenha fixado na memória e guardada para o futuro a 
imagem sempre positiva destes antepassados, como referência exemplar 
da maneira de ser e agir no mundo, indiferentes dos obstáculos que a vida 
lhes venha, por ventura, a oferecer gratuitamente. Esta memória viva dos 
antepassados é, sem dúvida, o que revigora o ânimo e vem estimular, a 
cada novo dia, a lideranças e associados da “Associação Nova Esperança 
Quilombola do Cedro” a investirem na organização e no fortalecimento 
crescente dessa entidade sem fins lucrativos, que é um marco importante e 
significativo para eles, e deles, manifestarem a intenção e o desejo 
emergente de valorização de suas diferenças histórica e social, como 
indivíduo e coletividade rural, e, desse modo, afirmar positivamente e fazer 
tornar-se reconhecida a especificidade da sua identidade étnica enquanto 
quilombola. (ITESP, 2008a, cap. VI, p. 4) 

 

Na figura 32, estão identificados os domicílios somente das 11 famílias 

associadas à Cooperafloresta e na figura 33 são apresentadas algumas fotos que 

demonstram algumas referências de localização da comunidade.  
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Figura 32 – Croqui da disposição das famílias associadas à Cooperafloresta – 
Comunidade do Cedro – Barra do Turvo/SP 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de informantes da própria comunidade. 

* Domicílios Famílias Associadas: 
1 – Benedito (Ditão – filho da Joana) / Maria 
1 – Reone, Rogério, Ronivaldo e Ronildo 
(filhos de Ditão e Maria) 
2 – Joana (mãe do Ditão) 
3 – Sebastião (filho da Dona Joana) 
4 – Aparecida (filha da Dona Joana) 
5 – Neusa (filha da Dona Joana) 
6 – Aristeu / Alcina 
7 – Adão / Leda 
8 – Antonio (Capoeira) / Benedita 
9 – Vandir (Viola) / Elza 
10 – João Vidal / Joelma 
11 – Pedro Morato  

Morros 

Km 551 

SPA 
552/230 
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Figura 33 – Croqui e Fotos da Comunidade Cedro – Barra do Turvo/SP 

 

Fonte: Fotos e Croqui organizados pelo autor.  
Legenda: Foto 1) Placa de entrada na comunidade do Cedro; foto 2) visão de morro da comunidade 
do Cedro; foto 3) Casa de madeira da família do seu Ditão e Maria (ao lado de casa de alvenaria); 
foto 4) Cozinha e galpão – construção de barro – família de Ditão e Maria; foto 5) Fogão de barro 
(carvão) na cozinha de barro; foto 6 e 13) Estrada interna da comunidade do Cedro; foto 7) Estrada 
de asfalto – km 6 (acesso à comunidade do Cedro); foto 8) Placa da RDS Quilombo Cedro; fotos 9 e 
10) Sede da comunidade – Igreja católica, barracão e campo de futebol; foto 11) Placa de certificação 
do Quilombo Cedro; foto 12) estrada de acesso à comunidade do Cedro; foto 14) Estrada interna – 
rampa de acesso ao domicílio da família de Ditão e Maria.  

 

Na sequência demonstramos (figura 34) os vínculos de parentesco dos 

associados à Cooperafloresta (somente famílias associadas à Cooperafloresta).  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 9 10 11 

12 

13 

14 
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Figura 34 – Vínculos de parentesco das famílias da Comunidade Cedro 

 

  

  

 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de informantes locais.  
Observação: Não foram colocadas nas árvores genealógicas todas as pessoas das famílias e 
também não foi incluída a maior parte das crianças da comunidade. 
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Benedito Moura (presidente da Associação de Quilombolas na comunidade 

Cedro e associado da Cooperafloresta) informa que as famílias associadas na 

Cooperafloresta se integram sem maiores problemas nas ações tanto da Associação 

dos Quilombolas quanto das ações da Cooperafloresta, havendo sim um processo 

de interação das várias articulações no âmbito da comunidade. De acordo com seu 

Benedito (Ditão), a rede de parentesco e vizinhança que está na base da 

comunidade favorece tais processos, assim como os processos de troca de 

alimentos (algo não tão demandado entre os associados na Cooperafloresta, pois 

indicam que aumentou a produção para autoconsumo nestes últimos anos) e ajuda 

nos casos de necessidade com problemas relacionados à saúde (com destaque nas 

atividades laborais). Porém, esta rede vai além dos vínculos sanguíneos e se 

estabelecem parcerias culturais e sociais em função dos grupos da Cooperafloresta 

e da Associação de Quilombolas (ver figura 35 – redes de ajuda). 
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Figura 35 – Redes e dinâmicas de troca entre as famílias da Comunidade Cedro – 
Barra do Turvo/SP 

* Famílias Associadas na 
Cooperafloresta: 

1 – Benedito (Ditão/filho da Joana) / Maria 
1A – Reone, Rogério, Ronivaldo e Ronildo 
        (filhos de Ditão e Maria) 
2 – Joana (mãe do Ditão) 
3 – Sebastião (filho da Dona Joana) 
4 – Aparecida (filha da Dona Joana) 
5 – Neusa (filha da Dona Joana) 

6 – Aristeu / Alcina 
7 – Adão / Leda 
8 – Antonio (Capoeira) / Benedita 
9 – Vandir (Viola) / Elza 
10 – João Vidal (irmão do Pedro) / Joelma 
11 – Pedro Morato (irmão do João Vidal) 

 
LEGENDA de FAMÍLIAS: 

     Família De Moura 

     Família Rodrigues de Lima 

     Família Da Paixão 

     Família Rangel  

     Família Belemer / Soares de Lima 

     Família Lima / Pereira 

Legenda: 
Grupos de Associados da Cooperafloresta: 

 .............. Grupo 1 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas (exceto família casa 5) 

 .............. Grupo 2 – mutirão (            ) – todas famílias do grupo envolvidas  

 .............. Mutirões intergrupos (“pichecas”, reunidas) e trocas de sementes, mudas e conhecimentos  

Grupos de Associação Quilombolas: 

 _ . _ . _ 19 famílias vinculadas à Associação Nova Esperança Quilombola do Bairro Cedro 

Obs.: Não foram identificadas as outras famílias da Associação Quilombolas 
 

No grupo 1, da comunidade do Cedro, existe atualmente uma situação 

especial de ajuda para uma das associadas, que não está participando de forma 

corriqueira nos mutirões do grupo, em função de problemas de saúde com um de 

seus filhos (que necessita de cuidados especiais), dificultando sua participação. Este 

caso, mesmo sendo reconhecido como um problema de incompatibilidade com as 

regras estatutárias da obrigatoriedade na frequência nos mutirões do grupo, foi 

encaminhado ao conselho de representantes da Cooperafloresta, que avaliou que 

não deveria ser aplicada nenhuma ação de sanção ou punição. Além dessa posição 

de solidariedade da Cooperafloresta como um todo, os membros do grupo 

assumiram o acompanhamento das atividades de manejo das áreas dessa 

integrante do grupo. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A organização dos grupos de associados da Cooperafloresta se baseia 

principalmente na proximidade geográfica. Esse território próximo é ocupado por 

parentelas e vínculos de vizinhança que foram se constituindo ao longo do tempo. 

Vários grupos são identificados com as comunidades em que se inserem. Há casos 

em que mais de um grupo se formou na mesma comunidade, em função do seu 

tamanho.  Nesses casos, o uso do critério de parentesco é frequente na divisão dos 

grupos, seguido dos elementos de amizade e vizinhança. 

O território local é definido pelas dinâmicas de construção da vida social 

(SANTOS, 2006). Nesta pesquisa, percebe-se a presença de sociabilidades 

características de comunidades camponesas (WANDERLEY, 2009b), em especial 

as redes de entreajuda realizadas nos espaços do mutirão (ações a serem 

analisadas no próximo capítulo) e por diversos momentos de troca e solidariedade 

(SABOURIN, 2009; CANDIDO, 2001).  

As dinâmicas de ajuda mútua e trocas que se dão fora das atividades 

produtivas envolvem a solidariedade em problemas de saúde e na manutenção dos 

bens comunitários e troca de alimentos – essa mais incomum atualmente, não 

exatamente pela perda desse costume, mas por não haver a demanda, o que indica 

uma melhoria na qualidade de vida e acesso a alimentação de boa qualidade (este 

elemento também será apresentado no capítulo 4). Esta melhoria da alimentação é 

resultado da diversidade e aumento da produção para autoconsumo em função das 

atividades agroflorestais. Caso ocorram situações de carência alimentar em algumas 

famílias – em geral por problemas de doença que inviabilizam o trabalho agrícola –, 

a expressão da solidariedade comunitária é a doação de alimentos para seu 

sustento durante a crise. Também há, nesses momentos, a oferta de trabalho para 

cuidados com a roça – aí se configura uma expectativa de reciprocidade futura, em 

casos similares de carência nas famílias ofertantes. 
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CAPÍTULO 4 – A PRÁTICA DO MUTIRÃO NA COOPERAFLORESTA: AÇÕES DE 

AJUDA MÚTUA E RECIPROCIDADE  

 

A relação de ajuda mútua é antes de tudo uma prestação humana, 
pois o trabalho é a mera expressão do esforço conjunto do corpo e do 

espírito. Sendo prestações mútuas de trabalho, trata-se de 
respectivas dádivas de si próprio, de entregas recíprocas do seu 

próprio corpo. Quer dizer que além da necessária prestação 
“material” em trabalho humano, trata-se de uma relação humana 
visando também (e muitas vezes, antes de tudo) a produção e a 

manutenção de laços sociais, sentimentais e simbólicos, entre as 
famílias e as comunidades. (Eric SABOURIN, 2011, p. 126) 

 

O elemento central deste capítulo é a análise das práticas do mutirão como 

estratégia de reprodução social das famílias associadas da Cooperafloresta, 

buscando compreender as diversas dinâmicas de ações recíprocas e de ajuda 

mútua tanto no âmbito produtivo quanto nos espaços da gestão dos grupos e 

organização das comunidades de agricultores.  

O mutirão é uma das práticas construídas no manejo dos Sistemas 

Agroflorestais da Cooperafloresta, lugar por excelência de manejo agrícola em 

conjunto e de aprendizado, o qual proporcionou o resgate de uma relação de 

integração com os outros e com a natureza, uma espécie de consciência ecológica 

dada pela prática de novas formas de produzir e lidar com a terra, com os recursos 

naturais e com os diversos agentes sociais que produzem alimento agroecológico 

em sistemas agroflorestais.  

 

4.1 MUTIRÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR: expressão de ajuda mútua, 

reciprocidade e solidariedade nas comunidades rurais 

 

O mutirão expressa umas das formas mais claras de ajuda mútua e 

reciprocidade nas comunidades rurais. As ações de ajuda mútua são identificadas 

aqui como expressões de solidariedade e cooperação nas diversas atividades 

realizadas nas relações intracomunitárias e intercomunitárias. O mutirão pode ser 

compreendido de diferentes formas, das quais se resgata a de Cândido (2001, p. 

89), quando analisa as formas de solidariedade na comunidade de agricultores, em 

sua obra “Os Parceiros do Rio Bonito”. Cândido ressalta que “a necessidade de 

ajuda, imposta pela técnica agrícola e a sua retribuição automática, determinava a 
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formação duma rede ampla de relações, ligando uns aos outros os habitantes do 

grupo de vizinhança e contribuindo para a sua unidade estrutural e funcional”.  

Para tanto, torna-se importante entender, de maneira breve, como esta 

prática foi construída ao longo da história no Brasil.  

Um resgate importante foi o realizado por Clovis Caldeira, em sua obra 

intitulada Mutirão: formas de ajuda mútua no meio rural, publicada em 1956, na qual 

desenvolve não só uma revisão das práticas do mutirão nas várias regiões do Brasil, 

mas também das diversas linguagens utilizadas sobre ele, e enfatiza que o mutirão 

é: 

 

Um contrato com fundamento moral e não legal, no qual... existe o 
importante característico da retribuição, cuja unidade é o dia de serviço 
(sem que se confunda com a instituição do “dia de serviço”, também usado 
no meio rural, mas diferente do mutirão). O organizador pede ao vizinho ou 
amigo um dia de serviço, unidade essa que será oportunamente retribuída, 
de maneira sagrada. Aquele devedor que por qualquer motivo – sem se 
desculpar – falta ao mutirão do seu credor, sofre a sanção moral coercitiva 
da comunidade em que vive, a qual, na maioria das vezes, é mais rígida 
que aquelas previstas nos códigos, porque é simples, dura, impiedosa e não 
depende de interpretações. (MARCONDES apud CALDEIRA, 1956, p. 32) 

 

Nessa perspectiva, pode-se perceber um dos aspectos centrais nas práticas 

do mutirão, que é justamente o efeito de retribuição, mas, sobretudo, de ajuda 

mútua, reciprocidade e disponibilidade entre os atores sociais de uma comunidade e 

vizinhança.  

Existe uma variação de termos utilizados nas diversas regiões do Brasil a 

respeito do mutirão, havendo principalmente duas palavras de origem indígena, 

sendo uma da língua Tupi (mutirum) e outra da língua Guarani (potyrom), das quais 

pode ser traduzido como “colocar a mão na massa” (Beaurepaire, 1956 apud 

SABOURIN, 1999, p. 3). Dessa forma, Caldeira (1956, p. 60) resgata estudos de 

Florestan Fernandes com comunidades dos Tupinambás, em que se explicita a 

prática do mutirum:  

 

Florestan Fernandes destaca a importância que tinha entre os indígenas a 
aplicação coletiva de energias: “quando se tornava necessário fazer 
derrubada e arrotear (cultivar) as terras, os homens do grupo local 
constituíam uma associação cooperativa. Também eram convocados para 
realizar outras tarefas, que o chefe da família não podia fazer sem auxílio. 
Então, principalmente preparava cauin. Depois convidava os vizinhos para o 
ajudarem. Laet observa que a recusa de prestação de serviços seria 
considerada uma desonra. Trabalhavam até as dez horas e depois 
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regressavam para o grupo local. Dedicam o resto do dia à cauinagem. 
Assim procediam dias seguidos, até que dessem a tarefa terminada”. E 
acrescenta: “o mutirão constituía uma solução racional dos problemas 
suscitados pela produção agrícola ou outras empresas complexas 
(pescarias e possivelmente certas caçadas). Ou seja aplicava-se àquelas 
atividades em que os serviços conjuntos dos membros da família grande e 
da maloca se revelavam pouco satisfatórios. A compreensão propriamente 
dita assumia a forma de prestação recíproca de serviços; por isso teria 
ocorrido antes ou se processaria posteriormente. É provável, pois, que a 
cauinagem consistisse em mera manifestação de agradecimento”. 

  

Plínio Ayrosa (apud CALDEIRA, 1956), em sua obra Termos Tupis no 

Português do Brasil (1937), desenvolve estudo sobre a palavra mutirão, construindo 

uma lista de termos utilizados no Brasil, a qual é disponibilizada na sequência no 

quadro 20; ele afirma que isto não é uma prática originária somente destes povos, 

mas os povos no mundo tinham este costume e já a praticavam, somente havendo 

algumas variações de denominação e aplicabilidade.  

 

Quadro 20 – Sinonímia do termo mutirão no Brasil  
 Lista de termos sobre Mutirão – sinonímia usada no Brasil 

(organizado por Plínio Ayrosa, 1937) 
1º. Grupo 2º. Grupo 3º. Grupo 
Puxiron Muxiron Ajuricaba 
Puxirão Muxirão Ajuri 
Putirom Mutirom Adjutório 
Putirão Mutirão Ajutório 

Puchirão Muxirão Adjunto 
Pichurum Michurum Batalhão 
Puxirum Mutirum Bandeira 
Putirum Muxirum Balaio ou boleia 
Potirun Motirun Ademão 
Potiron Motiron Ajuri 
Pixurum Muxirã Arrelia 
Ponxirão Muquirão Boi de cova ou boi roubado 
Punxirão  Corte(ô) 
Picheca  Junta 
Pichorra  Guajú 
Reunida   Pojuva 

Fonte: CALDEIRA, 1956, p. 27. Lista complementada pelo autor por pesquisa em diversas fontes 
documentais e meios eletrônicos (termos em itálico). 

 

Como as comunidades indígenas, as comunidades de remanescentes 

quilombolas também tinham a prática do mutirão, conforme descrito por Georgina 

Helena Lima Nunes16, a qual explica que nessas comunidades imperava um 

sentimento de cooperação, isto é, “um sentimento gregário, um sentimento que 
                                            
16 Professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas analisa comunidades de quilombolas em 
entrevista concedida à TV Brasil – Programa “Africanidades Brasileiras e Educação” –, em setembro 
de 2008. 
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destoa de toda a perspectiva e lógica ocidental de necessidade capitalista, que se 

encaminha para o individualismo”. Afirma: “eu diria que essa cooperação se 

manifesta de diversas formas, e eu poderia trazer, como exemplo, a relação de 

cooperação que se dá nos meios de trabalho, durante o processo de trabalho, 

durante o trabalho na roça, durante o trabalho de reorganização, de reconstrução do 

galpão, durante um trabalho de colheita”. Explicita que essas formas de cooperação 

são reconhecidas como mutirão: 

 

Existem formas de cooperação, que são chamados de mutirão, que são 
chamadas de reunidas, que adquirem diversos nomes, e que significam o 
quê? Uma ajuda mútua. É uma racionalidade de trabalho que, 
necessariamente, não implica a questão do grupo, a questão monetária. 
Implica sim, uma união, uma liga, que permanece, que faz com que as 
pessoas consigam desenvolver as suas necessidades através desse regime 
de ajuda mútua. E, juntamente com as práticas nos quilombos, que não são 
práticas isoladas, são práticas sistêmicas, depois do mutirão, da reunida,  
culminam nas festas, nos festejos. São outros elementos, que podemos 
dizer que são valores civilizatórios presentes em comunidades 
remanescentes. E em comunidades remanescentes de quilombo se festeja 
tudo, se festeja a vida, e juntamente com o festejo vem a questão do canto, 
da música, da dança, que se constituem momentos em que, se analisarmos 
na complexidade o que significa festa, são momentos reivindicatórios, são 
momentos revolucionários, são momentos em que se revitaliza a potência 
de tentar se colocar frente a todas as formas de expropriações a que 
os quilombolas estão sujeitos. (NUNES, 2008) 

 

O mutirão possibilita diversas maneiras de efetivar ações recíprocas entre 

membros de uma comunidade, ou mesmo as ajudas intercomunitárias. As ações de 

ajuda mútua são trabalhadas por Sabourin (2009, p. 66):  

 

No caso do mutirão, o número de diárias de trabalho por família não é 
contabilizado. Todavia, a pressão social supõe a participação de todas as 
famílias da comunidade. Os homens jovens e adultos são mobilizados para 
os trabalhos pesados; as crianças e adolescentes cuidam da limpeza dos 
pontos de água; as mulheres raspam a mandioca na hora de torrar a 
farinha. Se alguma forma de concorrência pode existir, é na redistribuição 
de alimentos ou bebidas pela família que acolhe. A prodigalidade confere 
prestígio e reputação, que são sinônimos de autoridade e poder nos 
sistemas de reciprocidade.  

 

O mutirão envolve formas de ajuda mútua, ao mesmo tempo que manifesta 

a construção de variados processos de reciprocidade e solidariedade, dos quais se 

constroem  dinâmicas distintas nas relações sociais no âmbito das famílias e da 

comunidade. Nas comunidades onde estão vinculadas as famílias de associados da 
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Cooperafloresta existem diversas dessas práticas, conforme será abordado ainda 

neste capítulo.  

Candido (2001, p. 88), quando analisa as formas de solidariedade na 

comunidade de agricultores, descreve que o mutirão: 

 

Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, 
a fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, 
limpa, colheita, malhação, construção de casa, fiação, etc. Geralmente os 
vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, 
que encerra o trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, 
a não ser a obrigação moral em que fica o beneficiário de corresponder aos 
chamados eventuais dos que o auxiliaram. Este chamado não falta, porque 
é praticamente impossível a um lavrador, que só dispõe de mão-de-obra 
doméstica, dar conta do ano agrícola sem cooperação vicinal.  

 

Essas atividades de trabalho explicitam ações de solidariedade, mas que 

muitas vezes extrapolam as ações laborais, pois, podem se manifestar também nos 

diversos espaços da comunidade e da família, por meio das trocas de alimentos, na 

participação nos espaços de festa e rezas, na organização das relações 

comunitárias, nas trocas de conhecimento, definindo a construção do aspecto 

cultural e social da solidariedade (CÂNDIDO, 2001; SABOURIN, 2009).  

Como prática que se imbrica culturalmente, o mutirão e as outras formas de 

entreajuda e solidariedade expressam o senso comunitário entre os vizinhos, ou, o 

que Candido chamou de solidariedade inevitável – como decorrência do viver 

comunitário, da reprodução social em comunidades.  Pode expressar tanto as ações 

de entreajuda organizadas quanto as ações de solidariedade não planejadas, ou 

seja, em que o mutirão não ocorre por convocação. Candido (2001, p. 89) destaca 

que, 

 

Este caráter por assim dizer inevitável da solidariedade aparece talvez 
ainda mais claramente nas formas espontâneas de auxílio vicinal coletivo, 
que constituíam modalidade particular do mutirão propriamente dito (...). Era 
o caso dos vizinhos, percebendo que um deles estava apurado de serviço, 
combinarem entre si ajudá-lo, sem aviso prévio. Às vezes o beneficiado 
ficava sabendo e preparava comida para recebê-los; outras vezes, era 
realmente surpreendido e improvisava a refeição. A diferença estava não 
apenas na motivação do auxílio (espontâneo, não convocado), mas, 
também, no fato do beneficiado não dar festa; e muitas vezes a falta de 
recursos para promovê-la é que o havia impedido de fazer a convocação. 

 

O mutirão é uma das expressões da solidariedade, de ajuda mútua e 

reciprocidade e caracteriza-se pela construção de redes comunitárias, com base em 
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processos de reconhecimento mútuo como pertencentes ao mesmo universo 

sociocultural. Dessa maneira, o mutirão “não é propriamente socorro, um ato de 

salvação ou movimento piedoso; é antes um gesto de amizade, um motivo para 

folgança, uma forma sedutora de cooperação para executar rapidamente um 

trabalho agrícola” (CANDIDO, 2001, p. 92).  

Na sequência deste capítulo vamos apresentar e analisar justamente as 

diversas formas e estratégias de ajuda mútua, solidariedade e reciprocidade 

elaboradas e vivenciadas pelos agricultores e grupos da Cooperafloresta. 

 

4.2 MUTIRÃO NA COOPERAFLORESTA: processos normatizados e estratégias de 

reprodução na prática da troca   

 

No aspecto produtivo, a adoção dos SAFs (Sistemas Agroflorestais) só se 

tornou possível pelas ações recíprocas construídas entre as famílias de agricultores, 

das quais a mais significativa é a organização do trabalho em mutirões e a 

organização de instâncias de discussão e organização comunitárias. Além de alterar 

as relações de sociabilidade entre as famílias, o mutirão, lugar por excelência de 

manejo agrícola em conjunto e de aprendizado, proporcionou o resgate de uma 

relação de integração com a natureza, uma espécie de consciência ecológica dada 

pela prática de novas formas de produzir e lidar com a terra e recursos naturais.  

Na Cooperafloresta, um elemento central para organização de um grupo ou 

entrada de uma nova família como associada é a efetiva participação nos mutirões, 

espaço de aprendizado e vivência de práticas sociais de troca e aprendizado de uma 

outra forma de manejo agrícola sem o uso da queimada, adubo químico ou veneno. 

A fala de Dona Inês (comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR), associada da 

Cooperafloresta, descreve justamente esta perspectiva de construção de 

alternativas e opção de outra forma de manejo, tanto no âmbito da família quanto da 

comunidade, e, sobretudo, em um processo de diálogo e esperança por mudanças 

sociais, econômicas, políticas e ambientais, além de explicitar seus valores de 

solidariedade e participação.  

 

No começo nós sofríamos, achava estranho plantar sem queimar, mas 
agora acostumamos, agora parece que nós não conseguimos trabalhar 
daquele outro jeito mais. [...] Ah eu pra mim foi muito bom quando nós 
entramos na Coopera – eu incentivei as criança (meus filhos)... Conversava 
com o Gilmar aqui na comunidade sobre agroecologia, daí eles (Nelson e 
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Lucilene) convidaram nós pra entrar na Coopera. Daí eu participei de 
mutirão no Indaiatuba, acho que um ano e pouco eu participei lá [...].  
Trabalhava lá pra daí conseguir vender. Daí até um dia nós estava bem 
precisando, nós fazia feira lá na Barra do Turvo daí eu falei pra Nossa 
Senhora que estava esperando, que queria um sinal pra saber se estava 
fazendo a coisa certa... É, no ponto da feira. Aí era uma época de carnaval 
eu cheguei lá e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ali no 
chão, uma imagem assim de prata que eu tenho até os dias de hoje. Daí 
quando foi na outra semana eles me liberaram pra mim vender o que tinha 
aqui na nossa agrofloresta, e graças a Deus nós estamos vendendo até 
hoje. (DONA INÊS, comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista 
em janeiro de 2011)  

 

O mutirão é estratégico na organização dos grupos da Cooperafloresta, 

assim como outras trocas de aprendizado: “todas as famílias deverão realizar 

mutirões, mutirões/oficinas ou visitas técnicas pelo menos 6 vezes por trimestre. 

Para isto poderão se organizar em grupos menores, envolvendo pelo menos 3 

famílias de seu grupo” (Regimento Interno, Artigo I.12 in: COOPERAFLORESTA, 

2006). Essa regra do mutirão foi observada em campo, sendo que a maioria dos 

grupos a vivencia semanalmente, ocorrendo épocas em que os mutirões se 

multiplicam em menor intervalo de tempo. Importante ressaltar que no início da 

organização da Cooperafloresta os grupos eram organizados nas comunidades, 

agregando as famílias associadas em um só grupo comunitário. Com o passar do 

tempo e a entrada de novas famílias, esses grupos começaram a ter mais 

integrantes, o que gerou a dificuldade no rodízio dos mutirões, fazendo com que 

houvesse um espaço de tempo muito grande entre um mutirão e outro até voltar na 

mesma família. Como exemplo dessa situação, Sidnei (comunidade Três Canais – 

Adrianópolis/PR – entrevista em janeiro de 2011) relata o que ocorreu na sua 

comunidade:  

 

Então aqui o grupo quando começou era um grupo com algumas poucas 
famílias... após um tempo outras famílias foram entrando no nosso grupo da 
comunidade (famílias dos Três Canais que estavam na Coopera). E ficou 
um grupo grande, com 9 famílias. Daí houve a dificuldade sobre os 
mutirões, de você tá fazendo os mutirão. Levava dois meses pra poder 
passar em todas famílias. Quase dois meses para conseguir fechar o 
rodízio do mutirão. Então era uma das dificuldades. Daí foi dividido o grupo 
uns tempo atrás, dividido em dois grupo [1 grupo com 4 famílias, mas 5 
associados, e outro grupo com 5 famílias] que daí facilitou pra poder passar 
por cada família mais rápido. Temos então dois grupos aqui nos Três 
Canais. (grifo nosso) 

 

E, também, “cada grupo de mutirão formado deverá ter um caderno aonde 

será anotada a data do mutirão, os serviços realizados e os principais assuntos 
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discutidos e acordos estabelecidos. Ao final de cada trimestre, os cadernos de 

mutirão deverão ser examinados pelo Diretor Secretário da Cooperafloresta, que 

anotará as irregularidades e as apresentará para o Conselho de Representantes” 

(Regimento Interno, Artigo I.12 in: COOPERAFLORESTA, 2006). Esse procedimento 

é exposto na fala do seu Nardo: “E daí, por exemplo, chega lá nós fazemos o serviço 

e daí depois que termina o serviço nós, eu pego, eu tenho o caderno ali, já assino 

tudo no caderno e eu marco tudo no caderno que, qual que foi o serviço, a data. 

Escrevo o que foi feito e o que vai ser feito no próximo mutirão”. (REINALDO Batista 

Moreira – comunidade Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP – entrevista em 26 de 

janeiro de 2011). 

Nelma (comunidade Terra Seca – Barra do Turvo/SP, entrevista realizada 

em 09 de fevereiro de 2010 – pesquisa coletiva – grupo MADE-UFPR), além de 

destacar a importância dos mutirões no manejo da agrofloresta, indica os elementos 

de punição na ausência desta prática: “Mutirão, todos os grupos participam, sendo 

muito importante para fazer agrofloresta. Mas, se alguém faltar a mais de 3 

‘reunidas’ é punido ou tem que plantar uma quantidade de árvore – o que é um 

castigo para muita gente”. O Regimento Interno justamente apresenta as formas de 

penalidade e as formas de reintegração das famílias em relação ao não exercício do 

mutirão, sendo elas:  

 

Art. I.13 - A falta da família a duas reuniões no ano, sem grave justificativa, 
aceita pelo grupo, deverá ser punida com a suspensão da família da 
comercialização pelo seu próprio grupo, por um período mínimo de 1 mês. 
Será dado à família a oportunidade de ao invés de cumprir a punição plantar 
mil árvores (de qualquer espécie) num prazo de 1 mês, depois que a família 
voltar a frequentar as reuniões. Se o plantio não for realizado, a punição 
deverá ser aplicada. A repetição das faltas deverá ser punida de maneira 
cada vez mais forte. (COOPERAFLORESTA, 2006) 

 

E, continua:  

 

Art. I.14 - A família que não frequentar a pelo menos 5 mutirões em cada 
trimestre, sem grave justificativa, será punida com a suspensão da família 
da comercialização pelo seu próprio grupo, por um período mínimo de 1 
mês. Será dado à família a oportunidade de ao invés de cumprir a punição 
plantar mil árvores (de qualquer espécie) num prazo de 1 mês, depois que a 
família voltar a frequentar os mutirões. Se o plantio não for realizado, a 
punição deverá ser aplicada. A repetição das faltas deverá ser punida de 
maneira cada vez mais forte. (COOPERAFLORESTA, 2006) 
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Observa-se no regimento interno (mas também no estatuto) uma forte 

preocupação com os processos de garantia da ação dos mutirões nos grupos da 

Cooperafloresta, indicando um aspecto de controle e regulamentação de caráter 

operacional, assim como com normas de organização e elementos de sanção e 

punição. Ao mesmo tempo, existe uma questão de formação e capacitação dos 

agricultores nos processos de mudança de tecnologia e forma de manejo da 

agricultura, pois boa parte destes agricultores (senão praticamente todos) utilizava 

práticas convencionais e em geral diferentes das práticas de agrofloresta e 

agroecologia. A fala de Oraci Bandeira (comunidade de Indaiatuba – Barra do 

Turvo/SP – entrevista em 20 de janeiro de 2011) ressalta a importância do mutirão 

não somente como um controle das ações no interior dos grupos, mas também 

como espaço para troca de conhecimentos e correções técnicas para bem fazer o 

manejo agroflorestal:  

 

É importante. Não, que é importante é o mutirão é uma das coisas que 
ajuda. Que tem aquelas pessoa que se deixarem sozinho ele não vai, tem 
dificuldades. É o que acontece. Ele não vai, sozinho ele não vai. Agora no 
mutirão ele chega ali e faz o serviço como é preciso fazer, direitinho. Se tem 
uma pessoa que tá, tá atento ali ensinando direitinho ele pega e vai, junto 
ele vai. Mas agora se largar sozinho ele não vai né. E ele se anima mais ali 
tão conversando, batendo um papo e um alegra o outro e vai. Agora se 
deixar sozinho daí dá a impressão que ele não vai. E quando ele faz, ele faz 
tudo diferente né, tudo as coisas que já foge do regulamento, fora do jeito 
né. É importante o mutirão, mas eu penso assim que se tivesse uma 
maneira de ajudar muito, que desenvolve, até essas pessoas podem até 
melhorar, é um acompanhamento direto, direto. Se é um mutirão aqui hoje, 
tem um lá da Coopera que esteja ali junto. Vamos dizer um fiscal, pode-se 
assim dizer. Acho assim: tem uma pessoa de lá que esteja ali junto é um 
mutirão lá e outro aqui, tá lá. Se for mais, se “ponhar” mais gente, vamos 
dizer, se tem não vou dizer assim né direto, mas ali de vez em quando dar 
uma surpresa lá pra ver se a coisa caminha. Aí acho que é uma maneira 
que pode melhorar né pra esses grupos assim. Agora para esses agora que 
são já, que tem vontade mesmo esses não precisa. Esse é somente pra 
juntar ali alguma coisa mesmo que tem que melhorar né, mudar alguma 
mudança de sistema de trabalho. Mas é uma maneira que pelo menos aqui 
nesses dois bairros, nesses dois grupinhos eu tô achando que há a 
necessidade de dar uma trabalhada assim, um acompanhamento... 

 

Nessa perspectiva, destaca-se a prerrogativa de que as regras e(ou) normas 

são elaboradas com o intuito de, no mínimo, definir padrões de comportamento e 

parâmetros de regularidade em torno de um objetivo comum. Porém, as formas de 

organização e institucionalização dessas regras podem ser efetivadas por meio de 

diversas dinâmicas (participativas ou não), explicitando o caráter vertical ou 

horizontal dessas regras, tanto em sua geração quanto gestão.  
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O mutirão é uma dessas regras instituídas no conjunto da Cooperafloresta. 

Sua verticalidade é relativa: fez parte das decisões que o grupo fundador 

consensuou como fundamental para viabilização do manejo agroflorestal e da 

Associação. Como os processos de ajuda mútua nas atividades laborais agrícolas já 

faziam parte da cultura dos agricultores da região, o mutirão não foi elemento de 

conflito por ocasião da sua implantação como norma. Neste sentido, Sabourin (2009, 

p. 91) utiliza as elaborações de Elinor Ostrom sobre a natureza e o uso das regras 

para analisar as ações coletivas dentro das organizações camponesas, sendo que 

“para atender a situações de interdependência entre atores heterogêneos, a ação 

coletiva é implementada por meio de ‘instituições’, definidas como um conjunto de 

regras e normas que são efetivamente aplicadas por um grupo de indivíduos para 

organizar atividades”. Para tanto, as múltiplas formas de ação coletiva e organização 

destas ações podem ser compreendidas pelas maneiras da efetivação das normas e 

das regras, assim como dos processos de sua elaboração.  

 

As normas correspondem a valores internos do grupo e as regras são 
representações compartilhadas com o exterior; eventualmente [ambas], são 
sujeitas a sanções (Ostrom, 1998). A ação coletiva depende da capacidade 
de elaboração e adaptação de regras comuns; a institucionalização destas 
no âmbito de um grupo constitui um incentivo à cooperação e ao 
compartilhamento. Para Ostrom (1990), a ação coletiva é orientada por três 
diferentes níveis de regras, sendo cada nível condicionado pelo superior: 
- as regras operacionais regem as decisões cotidianas e envolvem as 
informações a serem trocadas e as recompensas ou sanções 
correspondentes aos comportamentos; 
- as regras coletivas são decididas pelo grupo e fundamentam as regras 
operacionais: são os regulamentos, que especificam os direitos e deveres 
dos membros; 
- As regras constitucionais não são decididas pelo grupo e sim em um 
âmbito mais amplo; portanto, envolvem mais do que o grupo. Elas definem 
as modalidades das escolhas coletivas e influem sobre a natureza das 
regras coletivas operacionais. (SABOURIN, 2009, p. 91) (grifo nosso) 

 

As regras, portanto, podem refletir os mecanismos históricos e socialmente 

elaborados por meio das ações de uma organização, da mesma forma que podem 

explicitar os interesses e projetos da associação de um grupo, possibilitando acertos 

ou equívocos nesses processos comunitários e(ou) institucionais. Neste capítulo 

ainda vamos abordar mais à frente os aspectos de gestão no universo da 

Cooperafloresta, mas pode-se antecipar que existem vários elementos nas regras 

instituídas que buscam garantir tanto a participação na elaboração das próprias 

regras quanto nos processos de avaliação e reconstrução dessas regras. Isto 
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porque, mesmo com a normatização de uma regra não necessariamente se 

eliminam as múltiplas dinâmicas e contradições de sua experimentação; e, assim, a 

vivência ou não das regras e, por consequência, os benefícios ou sanções 

possibilitam os processos de reflexão da eficácia e efetividade das mesmas. 

Azevedo et al. (2009), seguindo Ostrom, identificam uma racionalidade nos 

processos de institucionalização das regras que não exclui ações de liberdade e 

transformação.  

 

Implícita à construção desses arranjos institucionais está certa racionalidade 
que tenta estabelecer, por meio de regras e sanções, um uso eficiente dos 
recursos naturais. Evidentemente, nem todos os arranjos terão sucesso (...). 
Por isso mesmo deve haver a liberdade de os indivíduos mudarem as 
regras a partir do momento em que constatam que elas não são mais 
eficazes. (OSTROM, 1990, p. 66). 

 

O fato de o mutirão se tornar obrigatório na Cooperafloresta responde ao 

estabelecimento de regras que foram compartilhadas pelo grupo fundante – aqueles 

que criaram o regimento e o estatuto, os pioneiros na organização da Associação. 

Os demais foram sendo incorporados dentro das regras estabelecidas – com 

tensões e conflitos que se resolveram de três maneiras: pela aceitação das mesmas 

– motivada pela percepção da eficácia da prática, em especial no quadro das novas 

exigências de trabalho que a agrofloresta impôs; pela aceitação reticente da regra, 

mas permeada pela percepção de que o mutirão é mesmo necessário – o que falta é 

melhorar a equanimidade da divisão do trabalho no seu processo; por último, há os 

que não resolveram as tensões, não apenas ligadas ao mutirão, mas a todo o 

conjunto de regras envolvendo as novas práticas de manejo exigidas pela 

agrofloresta e agroecologia – estes, minoritários, saíram da Cooperafloresta (pode-

se dizer que parte dos agricultores da comunidade Ribeirão Grande e Terra Seca, 

citados no Capítulo 3, se encaixam neste grupo como motivação da saída da 

associação). 

O mutirão não perde seus aspectos de entreajuda, de solidariedade, de 

ludicidade por ser regra estabelecida formalmente pela Cooperafloresta. Se aqui a 

regra se formalizou, nas práticas camponesas em geral as regras morais implicam 

uma certa forma de obrigatoriedade expressa nos mecanismos de reciprocidade já 

estudados amplamente na sociologia e antropologia rurais. 
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As características e formas de manejo em SAFs, com destaque nos 

Sistemas Agroflorestais Sucessionais, explicam-se pela complexidade nos 

processos de manejo e, por consequência, o aumento da demanda nas ações 

laborais e aumento da mão de obra, o que justamente demonstra a importância das 

ações cooperativas e coletivas no manejo das agroflorestas. Tais análises enfatizam 

a importância do uso do mutirão não somente como um mecanismo de ajuda mútua 

– resgatada da cultura camponesa –, porém, por meio dos mutirões se amplificam 

as estratégias de troca e ações recíprocas na implementação dos SAFs e no seu 

manejo. 

 

Um sistema de cultivo sem o uso do fogo é baseado em uma estratégia de 
dinâmica sucessional com pousio florestal de curta duração. Na fase de 
preparo das áreas, depois da derrubada da capoeira, não é feita a queima: 
a vegetação derrubada é submetida a uma “repicagem” para reduzir a 
massa vegetal. Essa massa fragmentada vai se decompondo 
progressivamente, transformando em matéria orgânica, a qual vai promover 
um aumento da produtividade das espécies instaladas. A tarefa de 
repicagem exige um volume muito grande de mão-de-obra em comparação 
ao sistema de roça e queima. Para isso, é importante a mobilização de 
grupos de agricultores em trabalhos de mutirão, resgatando práticas 
de ajuda mutua entre eles. Outra forma de resolver esse desafio é 
implantando pequenos sistemas, criando os mosaicos, de forma que o 
agricultor teste diferentes níveis e intensidades de manejo na implantação 
de SAFs. (MAY; TROVATTO, 2008, p. 61) (grifo nosso) 

 

Na parte a seguir deste capítulo, vamos apresentar e analisar justamente 

algumas dessas ações de ajuda mútua e ações de reciprocidade no âmbito das 

famílias da Cooperafloresta, buscando sistematizar essas experiências nas 

atividades produtivas, nas relações comunitárias e nas relações com a natureza. 

Essas estratégias corroboram com a construção e potencialização dos SAFs, assim 

como com a melhoria da qualidade de vida das famílias associadas.  

 

4.3 AÇÕES DE AJUDA MÚTUA E OUTRAS FORMAS DE RECIPROCIDADE 

ENTRE AS FAMÍLIAS DA COOPERAFLORESTA: atividades na área produtiva, na 

comunidade e nas relações com a natureza 

 

As famílias associadas da Cooperafloresta desenvolvem várias atividades de 

ajuda mútua e manejam suas áreas de SAFs por meio de ações recíprocas, com 

destaque nos mutirões, assim como constroem processos participativos na gestão 

das diversas atividades da associação. O intuito deste item do capítulo não é 
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somente descrever as diversas formas de ajuda mútua e reciprocidade (conforme 

sistematizado no quadro 21), mas, sobretudo, analisar de que forma essas 

dinâmicas definem as estratégias de reprodução social das famílias associadas da 

Cooperafloresta, inclusive na busca de melhoria da qualidade de vida, por exemplo, 

pela maior segurança alimentar e autonomia.   

 

Quadro 21 - Ações de ajuda mútua e outras formas de reciprocidade 

1. Ações do mutirão nos 
grupos da Cooperafloresta – 
atividades produtivas e 
gestão do grupo: 

- Atividades de produção: capina seletiva, poda, plantio, coleta de 
sementes, produção de mudas e colheita. 

- Atividades de gestão do(s) grupo(s): planejamento, avaliação e 
troca de conhecimentos. 

2. Ações de trabalho com a 
participação do conjunto 
das famílias da comunidade 
e entre as comunidades 
como forma de resolver 
problemas comuns: 

- Atividades para construção, manutenção e(ou) recuperação e 
gestão de bens comuns da comunidade. 

- Atividades de ajuda para famílias da comunidade e entre as 
comunidades em situações de doença ou falta de mão de obra 
familiar. 

- Atividades de ajuda para famílias da comunidade e entre as 
comunidades para a melhoria da qualidade de vida (questões 
alimentares). 

3. Ações pós-produção e 
ações de trocas de 
conhecimentos nos espaços 
internos e externos da 
Cooperafloresta (ver 
capítulo 5): 

Atividades de organização das famílias e troca de conhecimentos 
interinstitucionais (por meio de projetos e outras formas). 

Atividades individuais e coletivas de pesquisa nos diversos 
espaços e dinâmicas da Associação (mutirão de pesquisa). 

Atividades de organização coletiva dos processos de 
comercialização e certificação participativa. 

Observação: Elaborado pelo autor e baseado em Sabourin (2011, p. 115-116). Os elementos do item 
3 desse quadro serão abordados e analisados ao longo do capítulo 5.  

 

4.3.1 Ações do mutirão nos grupos da Cooperafloresta – atividades produtivas 

e gestão do grupo 

 

Os agricultores associados da Cooperafloresta desenvolvem diversas 

atividades de caráter produtivo por meio da troca de mão de obra, pois a 

agrofloresta pode até ser desenvolvida de forma individual, mas pode ser 

potencializada quando organizada de forma coletiva. Não existe uma regra única na 

implantação e no manejo das áreas de agrofloresta, porém, na perspectiva adotada 

pela Cooperafloresta, um dos princípios básicos é buscar fortalecer os processos 

sucessionais estabelecidos pela natureza.  
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4.3.1.1  Atividades de produção: capina seletiva, poda, plantio, colheita, coleta de 

sementes, produção de muda 
 

Nos mutirões de ação produtiva, nos grupos da Cooperafloresta, são 

desenvolvidas diversas atividades, muito em função dos objetivos de manejo da 

propriedade (como uma unidade de produção agroflorestal) e das perspectivas de 

comercialização e qualidade da produção, sendo elas: capina seletiva, poda, plantio, 

coleta de sementes, produção de mudas e colheita (no quadro 22 é feita a descrição 

destas práticas de manejo). 
 

Quadro 22 – Atividades de produção e descrição das práticas de manejo em 
agrofloresta 

Ação de produção Descrição da prática de manejo 
Capina seletiva Atividade que visa renovar o sistema e(ou) potencializar a sucessão natural em prol 

das espécies de interesse do agricultor, com a retirada de plantas envelhecidas. 
Busca-se eliminar ou arrancar as plantas avaliadas como aquelas que não mais 
beneficiam o sistema em seu ciclo. Por meio da capina seletiva é otimizada a 
produção de matéria orgânica e potencializado o desenvolvimento das árvores que 
estão melhor adaptadas na área em manejo. 

Poda  Atividade que objetiva renovar, corrigir ou potencializar o sistema, visto que as 
árvores podadas rebrotam e, também, contribuem com o crescimento de árvores 
próximas. Por meio da poda pode-se fazer a correção das estratificações da 
agrofloresta, tanto nos processos de abertura de luz nos períodos de floração ou 
produção de outras espécies quanto em épocas de colheita ou coleta de sementes.  

Plantio Atividade com o intuito de implantar, renovar, corrigir ou potencializar o sistema, 
podendo ser realizado por meio de dois formatos: em linha ou conjugado. Busca-se 
levar em consideração o planejamento de manejo da área, analisando as 
características de declividade, qualidade do solo e intenções de comercialização. O 
plantio conjugado potencializa o desenvolvimento do sistema, pois é feito o plantio de 
várias sementes, mudas e/ou estacas na mesma cova, de plantas (arbustos, rasteiras 
ou árvores) com momentos de maturação diversos. 

Coleta de 
sementes 

Atividade com o intuito de criar um banco de sementes tanto para uso próprio quanto 
para uso de outros agricultores da associação. Busca-se sempre garantir a 
perpetuação das espécies nativas nos sistemas, mas, também, construir a 
variabilidade e cruzamento das espécies. Para tanto, a troca de conhecimentos em 
relação às melhores formas e períodos para efetivação das coletas é fundamental, 
assim como as maneiras para armazenamento, germinação e disponibilização das 
mesmas no conjunto dos agricultores (por exemplo: produção de mudas e gestão de 
viveiros). 

Produção de 
mudas (viveiro) 

Atividade com o objetivo de produção de mudas arbóreas florestais (espécies 
adubadeiras ou para uso madeireiro) e mudas de espécies frutíferas. Busca-se criar 
uma diversidade de mudas tanto para fins comerciais quanto para a manutenção e o 
aumento da qualidade dos sistemas agroflorestais. 

Colheita Atividade de finalização do processo produtivo que implica diretamente a reprodução 
social da família: parte da colheita da produção é direcionada para a comercialização, 
vários produtos são para autoconsumo. Uma parte serve para a formação de 
biomassa na área da agrofloresta, ou seja, funciona como elemento final na 
reprodutibilidade dos solos e da sua fertilidade. 

Fonte: Organizado pelo autor, baseado nas obras: Manual Agroflorestal para a Mata Atlântica (MAY; 
TROVATTO, 2008); Circular técnica da Embrapa – Agrofloresta para Agricultura Familiar (ARMANDO 
et al., 2002); Apostila do Educador Agroflorestal: Introdução aos Sistemas Agroflorestais – um guia 
técnico (PENEREIRO et al., 2012); e, Relatório de Estágio Curricular em Engenharia Florestal – 
Sistemas Agroflorestais – na Embrapa-CNPF (RODRIGUES, 1995). 
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Para a implementação de todas essas tarefas, são realizadas, na 

Cooperafloresta, reuniões durante os mutirões que podem ser para avaliação, 

discussão e(ou) planejamento de atividades do grupo, e, também, para definição das 

ações do mutirão seguinte (atividades a serem executadas e ferramentas 

necessárias). Na sequência apresentamos a descrição e vivência dessas atividades 

produtivas, buscando demonstrar as diversas perspectivas de reciprocidade nestas 

ações de troca de mão de obra e de troca de conhecimentos. 

Na Figura 36 [conjunto de fotos de mutirão], mostra-se um momento de 

vivência de mutirão no grupo da Comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR [mapa 

da propriedade da família do Sidinei – Figura 37], em área para reimplantação de 

agrofloresta, onde foi feito capina otimizando a produção de matéria orgânica e 

preparando a área para um novo plantio. As ferramentas utilizadas, enxada e 

roçadeira, foram levadas por cada membro do grupo conforme planejado em mutirão 

anterior. A prática da capina, nesse caso, objetivou recomeçar o processo de 

manejo para a produção, após o Sidinei ter deixado a área em pousio por longo 

tempo. Passado este período, formou-se uma capoeira fina. Estiveram presentes 

nesse mutirão representantes de todas as famílias do grupo. Essa forma de 

reciprocidade pode ser considerada como simétrica (TEMPLE, 2003; SABOURIN, 

2009), pois o rodízio realizado neste grupo é feito de forma sistemática, não 

havendo faltas ou ausências não justificadas.  

O Sidinei solicitou para fazer uma roçada em toda a área, de 

aproximadamente 2.500 m2, com uma capina para manejo do capim colonião e 

braquiária, para depois ser todo ele amontoado. Nessa atividade, recebi a seguinte 

orientação do Gilmar (durante o mutirão): “para roçar o capim e chutar as tocas, 

assim sai a terra e é mais difícil dele brotar”, isto é, não deixar a terra aglomerada 

nas raízes para dificultar o processo de reprodução do capim.   
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Figura 36 – Mutirão na Comunidade Três Canais – Propriedade do Sidinei 
* Realizado em 22 de Janeiro de 2011. 

Fonte: fotos do autor. 
Observação: Estavam presentes neste mutirão: (1) Claudinei, (2) Sebastião, (3) Rodrigo, (4) Dona 
Inês, (5) João Paulo, (6) Gilmar, (7) Sidinei e (8) Almir (autor). Almoço e reunião do grupo foram 
realizados na casa do Sidinei (foto 9). A área trabalhada é a marcada em Azul Escuro na Figura a 
seguir (Figura 37) – propriedade da família do Sidinei. 
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Figura 37 – Propriedade da Família do Sidinei – Comunidade Três Canais 

 
 Categorias de uso do solo de 

acordo com a visão do 
entrevistado 

Legenda  Área (ha) Estágio sucessional das áreas de 
acordo com a Lei da Mata Atlântica e 

Resolução Conama 388/08  
A) Agrofloresta de 2006  0.72 Estágio Inicial de Regeneração 
B) Agrofloresta de 2003  0.16 Estágio Inicial de Regeneração 
C) Agrofloresta de 2007  0.54 Estágio Inicial de Regeneração 
D) Agrofloresta de 2005  0.27 Estágio Inicial de Regeneração 
E) Agrofloresta de 2010  0.16 Estágio Inicial de Regeneração 
F) Agrofloresta de 2005  0.79 Estágio Inicial de Regeneração 
G) Agrofloresta de 2010  0.50 Estágio Inicial de Regeneração 
Capoeira com Capim  2.79 Estágio Inicial de Regeneração 
Capoeira Fina (capoeirinha)  3.18 Estágio Médio de Regeneração 
Capoeira Grossa  1.29 Estágio Avançado de Regeneração 
Total  10.43  

Observação: A área trabalhada no mutirão é a área C (azul escuro). Este mapa e quadro foram 
organizados por Rodrigo Ozelame da Silva – pesquisador e técnico da Cooperafloresta, como 
produto do Projeto Agroflorestar (COOPERAFLORESTA, 2012). Adaptado pelo autor.  

 

Pode-se perceber, nesse mutirão realizado na propriedade da família do 

Sidinei, um forte vínculo do grupo, que ocorre não simplesmente pelos laços de 

parentesco (pois inclui o Gilmar – que não é parente, é um vizinho). Tal vínculo é 

Sidinei 
Cooperafloresta 
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vislumbrado pelas formas de interação ao longo do trabalho realizado, e, também, 

pelos momentos de diálogo e planejamento das atividades de produção e de gestão 

do grupo e da Cooperafloresta. Essa ideia é explicitada pelo Sidinei, como uma 

forma de reconstruir uma cultura antiga local, quando fala sobre o mutirão:  

 

Acho que sempre, quase todas as famílias foram assim. Acho que teve uma 
época passada, no tempo dos mais antigos, que as comunidades tinham 
muita ligação, uma família com a outra. Então eles eram unidos pra 
trabalhar, faziam mutirão. Até que hoje o caso dos mutirões que nós 
fazemos [mutirão do grupo da Cooperafloresta], você acaba resgatando 
essa cultura que nós já tinha antigamente. (SIDINEI, comunidade Três 
Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em janeiro de 2011) (grifo nosso) 

 

A capina seletiva, em geral, vincula-se à ação posterior de plantio. A 

atividade de plantio tem o intuito de implantar, renovar, corrigir ou potencializar o 

sistema, podendo ser realizado por meio de dois formatos: em linha ou conjugado. 

Por sua vez, as ações produtivas em SAFs, muitas vezes, podem exigir a soma das 

atividades de manejo, conjugando ações de capina seletiva, poda e plantio. Uma 

experiência de mutirão com o objetivo de renovar e potencializar uma área de 

agrofloresta foi vivenciada na propriedade da família17 do Pedro Oliveira (Pedro 

Baiano) [ver Figura 38 – mapa da propriedade], na comunidade do Córrego do 

Franco – Adrianópolis/PR, onde estas várias atividades foram executadas [ver  

Figura 39 – conjunto de fotos do mutirão e outras fotos de períodos subsequentes].  

Nesse mutirão participaram representantes das famílias do grupo, com 

pessoas de outros grupos, de técnicos da associação e de pessoas que não fazem 

parte da Cooperafloresta (pesquisadores de diversas áreas e amigos de outros 

municípios). Essa experiência extrapolou os laços locais e familiares de ajuda. Para 

os participantes não pertencentes ao grupo, a contrapartida foi a própria vivência 

que explicitou a dádiva de retorno (MAUSS, 2003; SABOURIN, 2006), pois o 

envolvimento nessas atividades pode ser compreendido como um “contra dom” 

socializado pela família do Pedro, por meio de uma vivência de aprendizado, 

companheirismo e solidariedade. 

                                            
17 Atualmente existe uma gestão conjunta das terras da família, sendo que este grupo é composto por 
associados da mesma família, pois Pedro Oliveira é irmão de José Moreira e Maria (vindos todos da 
Bahia originalmente). Pedro Oliveira é casado com Maria de Lourdes (vinda de Morretes/PR) e a 
Maria é casada com Damião. José Moreira não é casado e atualmente mora sozinho em uma das 
casas da propriedade. Ana, irmã de Pedro, mora com ele. 
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Figura 38 – Mapa e Croqui da Propriedade da Família do Pedro Oliveira – 
Comunidade do Córrego do Franco – Adrianópolis/PR 

 

 
Observações: Este mapa foi organizado por Rodrigo Ozelame da Silva – pesquisador e técnico da 
Cooperafloresta, como produto do Projeto Agroflorestar (COOPERAFLORESTA, 2012). Adaptado 
pelo autor.   
Croqui elaborado pelo autor com informações do Pedro Baiano.  
- O manejo das áreas no Sitio Bom Recanto é realizado por Pedro, Damião e José.  
- A área trabalhada no mutirão é a área da Agrofloresta C (azul claro) – área marcada no croqui. 

 

*          Casa do Pedro 

Famílias Associadas do Grupo 1 
(Comunidade Córrego do Franco): 

1 – Pedro Baiano e Maria de Lourdes 
2 – Damião e Maria 
3 – José Moreira 

 

*          Casa do Damião/Maria 

*       Casa do José 
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Figura 39 – Fotos – Mutirão no grupo do Pedro Baiano – Comunidade Córrego 
do Franco – Adrianópolis/PR, em 30 de outubro de 2010 

Fonte: fotos do autor.   
Observação: Imagens das diversas atividades desenvolvidas ao longo do mutirão de renovação da 
agrofloresta. 
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As atividades nesse mutirão teve por intuito renovar e potencializar o 

sistema, por meio de plantio em linha e plantio conjugado. Buscou-se levar em 

consideração o histórico de manejo da área, analisando as características de 

declividade, qualidade do solo e intenções de comercialização e interesses de 

autoconsumo. O plantio conjugado potencializou o desenvolvimento do sistema, pois 

foi feito o plantio de várias sementes, mudas e(ou) estacas na mesma cova, de 

plantas (arbustos, rasteiras ou árvores) com momentos de maturação diversos 

(conforme pode ser observado nas fotos dos períodos subsequentes – Figura 40 a 

43). O plantio com estacas (chamado estaquia) pode ser realizado por meio de 

estacas de partes da planta (caule, folhas e/ou raízes), produzindo novas plantas no 

sistema. Essa prática é muito utilizada nas atividades agroflorestais, associada ao 

plantio com sementes e(ou) plantio de mudas.  

Um depoimento de um participante externo sobre essa vivência mostra o 

trabalho realizado e seus frutos subsequente: 
 

Já na outra área em questão participamos de um mutirão logo numa das 
primeiras visitas. Com vários pés de jaca, pupunha, palmito Jussara, 
erythrinas, hibiscos  entre  outras,  tal  área  é  frequentemente  lembrada  
pelo  dia  em  que chegando em casa o atual dono viu seu pai carpindo com 
a enxada que fazia um barulho irritante ao bater nas pedras, quando então 
sonhava com dias melhores. Tal mutirão consistiu primeiramente numa 
capina seletiva com facão quando foram cortadas as espécies destinadas a 
servirem como adubo verde, bem como galhos e árvores secos (espécies 
que haviam completado seu papel no ecossistema). Então com a maioria 
das árvores ainda em pé foram feitas covas para o plantio de duas 
variedades de bananas, taioba, mandioca, além de uma grande variedade 
de sementes com finalidade alimentar como: milho, vagem, abóbora, feijão, 
quiabo e etc... outras que serviriam como adubos verdes e plantas 
companheiras como: feijão guandu, mucuna preta e feijão de porco e outras 
com dupla função como o urucum.   Nos  dias  subsequentes  o  agricultor  
cortou  várias  árvores  que compunham esse sistema, deixando alguns 
troncos para regeneração e utilizando os palmitos para confecção de 
conservas e consumo da família; parte da madeira foi separada para o 
fogão a lenha e outra parte picada para que ficasse totalmente em contato 
com o solo no qual vai se decompor em nutrientes que fertilizarão as 
próximas culturas. Nas visitas que fizemos depois de dois meses, depois 
quatro e então seis meses foi espantoso ver o crescimento e a beleza das 
plantas que formavam então uma vegetação luxuriante atestando a força de 
um sistema que ao crescer renova a fertilidade da terra preparando já o 
próximo e mais complexo ciclo que sucederá. (Rômulo Macari da SILVA, 
2012, p. 56) 

 

As fotos a seguir (figuras 40 até 43) ilustram alguns desses períodos 

subsequentes nesta área trabalhada durante o mutirão, identificando o processo de 

desenvolvimento das espécies de rápido crescimento e a diversificação no manejo 

de agrofloresta. 
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Figura 40 – Fotos – Área na propriedade do Pedro Baiano em 08/11/2010 (onde 
foi feito o mutirão em outubro/2010) 

Fonte: fotos do autor.  
 
Figura 41 – Fotos – Área na propriedade do Pedro Baiano em 27/11/2010 (onde 
foi feito o mutirão em outubro/2010) 

Fonte: fotos do autor. 
 
Figura 42 – Fotos – Área na propriedade do Pedro Baiano em 08/01/2011 (onde 
foi feito o mutirão em outubro/2010) 

Fonte: fotos do autor. 
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Figura 43 – Fotos – Área na propriedade do Pedro Baiano em MARÇO 2013 
(onde foi feito o mutirão em outubro/2010) 

 
Fonte: fotos do autor.  
Observação: Pedro informou que fez um novo manejo nesta área recentemente, com corte de 
algumas árvores, reorganização na distribuição das toras e toretes em curva de nível, poda de 
algumas espécies e colheita de frutos. Pode-se observar uma floresta em estágio de capoeira média. 

 

Como dito anteriormente, existem diversas formas na condução de uma área 

de agrofloresta, pois pode haver muitas vezes o reconhecimento da necessidade de 

reorganizar o processo de manejo de uma determinada área, ao perceber que ela 

poderia ser inovada ou potencializada, conforme realizado nesta área do Pedro 

Baiano. Pedro explicita justamente o princípio de estar atento aos ensinamentos da 

natureza: “Eu cometi muitos erros. Mas estou vendo que a agrofloresta é 

fundamental para toda humanidade. Eu falo isso por que a gente não consegue 

fazer tudo em uma geração”. E, continua afirmando: “A gente tem que fazer 

experiências. Assim vamos aprendendo, fazendo e aprendendo a fazer 

agrofloresta!” (PEDRO BAIANO, história de vida organizada por Rodrigo Ozelame da 

Silva para Projeto Agroflorestar – COOPERAFLORESTA, 2012). 

A partir dessa perspectiva, na busca da interpretação das experiências dos 

processos sucessionais dos sistemas, Ernest GÖTSCH ressalta a importância 

destas ações de capina seletiva e poda, com destaque para a melhora do manejo: 

 

Nós podemos conseguir uma melhora até mais rápida do que a observada 
na capoeira. Primeiro, através do uso de espécies e de consórcios de 
espécies mais eficientes para cada situação e – sendo árvores e arbustos – 
plantando em alta densidade populacional. Segundo, usando 
sistematicamente duas técnicas. Uma é a capina seletiva, que consiste em  
arrancar seletivamente aquelas ervas que vêm amadurecendo e aquelas 
que têm sido ecofisiologicamente substituídas por plantas cultivadas. A 
outra técnica é a podação de herbáceas perenes, arbustos e árvores, que 
segue os mesmos critérios usados na capina seletiva, e consiste em cortar  
ou podar de acordo com a espécie e com a função dela dentro do sistema. 
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Temos como resultado das duas operações: 
1. O temporário aumento de penetração de luz. 
2. Uma maior quantidade de matéria orgânica no chão, que protege e 
enriquece o solo, o que resulta num aumento das atividades dos 
microorganismos e num PH mais próximo ao neutral (são os 
microorganismos que estruturam o solo, tornando desnecessário o uso da 
enxada). 
3. Maior capacidade do solo para reter água, devido ao seu enriquecimento 
e sua melhor estruturação. 
4. O rejuvenescimento do sistema, visível na rebrotação profusa e violenta,  
e na saúde próspera de todas as plantas, pouco tempo depois da 
intervenção realizada através da capina seletiva e da poda. (GÖTSCH, 
1997, p. 8) 

 

As atividades de manejo nos SAFs buscam sempre compreender os 

processos da sucessão natural, com ações de potencializar os sistemas, inclusive 

entender os momentos mais interessantes e eficazes para poda, coleta de sementes 

e colheita, para além das atividades já citadas de capina e plantio. Esses momentos 

indicam também uma contínua dinâmica de aprendizado e de troca de 

conhecimentos entre os agricultores, com o intuito de construir ecos em torno das 

práticas agroflorestais. 

 

A nossa região não é apropriada para a agricultura convencional. Por isso a 
gente não tem outro jeito de trabalhar sem ser agrofloresta. Hoje posso 
dizer que sou patrão de mim mesmo! A gente vê que quem tá no 
convencional tá passando dificuldade, que não pode dizer o mesmo. É uma 
questão de sobrevivência pra nós. Eu falo isso por que a Cooperafloresta tá 
produzindo mais alimento pra nossa mesa! Mas também tá preservando a 
natureza, por que se as plantas estiverem todas jogadas de qualquer jeito a 
chuva vem e leva tudo. Agora se tá tudo picado, tudo certinho em fileira e 
bem espalhado, isso segura à terra boa quanto chove. (ADÃO MONTEIRO, 
comunidade do Cedro – Barra do Turvo/SP, história de vida organizada por 
Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – 
COOPERAFLORESTA, 2012) 

 

Na sequência apresentamos algumas outras atividades de manejo da 

agrofloresta que podem ser realizadas de forma individual, mas, muitas vezes, são 

elaboradas por meio de ações coletivas e de ajuda mútua. 

A poda é uma ação que objetiva renovar, corrigir ou potencializar o sistema, 

visto que as árvores podadas rebrotam e, também, contribuem com o crescimento 

de árvores próximas. Com a poda pode-se fazer a correção das estratificações da 

agrofloresta, tanto nos processos de abertura de luz nos períodos de floração ou 

produção de outras espécies quanto em épocas de colheita ou coleta de sementes. 
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Porém, seu Sebastião (comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 

24 de janeiro de 2011) alerta: 

 

(...) porque é meio complicado porque o esquema da poda não é só dizer 
que vai entrar numa área e vou cortar essa aqui, porque essa aqui está na 
hora de cortar. Às vezes aquela ali não é de cortar. Ele tem que cortar outra, 
conforme tem o jeito de podar, de descer embaixo, descer aquela galhada, 
fazer aquela forragem e tal. Principalmente a poda de árvore grande, em 
cima das pequenas, enquanto está podando a grande, tem que tomar 
cuidado com as debaixo. Tem que ter muito mais com cuidado com os 
galhos pra ir picando, pra ir acertando, pra não estragar as plantas miúdas.  

 

A poda é potencializada pelas ações de mutirão, inclusive no processo de 

troca de conhecimentos e viabilidade da própria ação de manejo, conforme exposto 

pelo Sebastião. E a dona Inês, também do grupo da Comunidade dos Três Canais, 

expõe suas dificuldades e a importância em fazer parte de um grupo, pois não 

consegue mais fazer todas as atividades de manejo:  

 

É no mutirão bem como poda eu já não sei, não posso fazer poda [afirma 
não em função do conhecimento, mas em função de dificuldades físicas - 
idade]. Então nos mutirão eles vêm, o Gilmar [figura 44 – foto 1 – realizando 
ação de poda], o Sidnei já vem com a moto-serra, facão, e já fazem poda, 
ajudam nós. Que é muito importante isso na condução de agrofloresta. 
(DONA INÊS, comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 
24 de janeiro de 2011) (grifo nosso) 

 
 
Figura 44 – Ação de Poda nos Sistemas Agroflorestais 

 
Fonte: Foto 1 e 2 - EWERT (2011) In: https://biowit.wordpress.com/tag/cooperafloresta/ e Desenho 3 
– (PENEREIRO et al., 2012, p. 56).  
Foto 1: Gilmar fazendo poda de uma embaúba para a entrada da luz do sol; e na Foto 2: Seu 
Sezefredo. 
Imagem 3 (desenho) – “Representa um consórcio com banana, ingá, açaí, graviola e copaíba. A poda 
do ingá e da banana produziu biomassa para “criar” as espécies do futuro”, além de outras vantagens 
para o sistema. (PENEREIRO et al., 2012, p. 56) 

 

1 2 3 
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O Sebastião salienta em sua fala justamente a importância da troca de 

conhecimentos e ajuda nesse processo da poda, além de garantir o avanço das 

experiências para o melhor manejo das espécies florestais:  

 

Digamos assim. Como diz o Nelson: aquela que está lá no segundo andar, 
terceiro andar está bem altão, descer aqueles lá pra descer pro chão é meio 
complicado. Mas aí a gente vai manejando com o pessoal e aí aquele que 
tem mais prática vai passando pro outro e o outro vai incentivando e vai 
cortando. É com a serra, de facão, vai indo, vai moendo devagar, podando, 
vem com umas jaqueiras. Agora eles falaram que, tão dizendo que a jaca, 
pra produzir ela mais rápido tem que podar a ponteira dela e nós temos aqui 
fácil uns quinhentos pés de jaca que tá quase na hora de nós chegar e 
podar a ponteira delas. (SEBASTIÃO, comunidade Três Canais – 
Adrianópolis/PR – entrevista em 24 de janeiro de 2011) 

 

Muitas vezes aliada às atividades de poda é executada a coleta de 

sementes. A coleta de sementes é uma ação com o intuito de criar um banco de 

sementes tanto para uso próprio quanto para uso de outros agricultores da 

associação. Busca-se sempre garantir a perpetuação das espécies nativas nos 

sistemas, e, também, construir a variabilidade e cruzamento das espécies. Para 

tanto, a troca de conhecimentos em relação às melhores formas e os períodos para 

efetivação das coletas é fundamental, assim como as maneiras para 

armazenamento, germinação e disponibilização das sementes no conjunto dos 

agricultores (por exemplo: produção de mudas e gestão de viveiros).  

A coleta de sementes também possibilita outra ação de troca (de ajuda 

mútua), que é a troca de sementes, como explicita a Dona Inês: “Pra nós foi muito 

bom que a gente já acha falta quando não tem o mutirão, porque a gente já 

conversa, já acostuma conversar, um na casa do outro. Às vezes até compartilhar 

uma semente, qualquer coisinha que a gente tenha e o outro não tem” (DONA INÊS, 

Comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 24 de janeiro de 2011). 

Na Figura 45 ilustram-se as atividades de poda e de coleta de sementes. 
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Figura 45 – Poda, coleta de sementes e preparação de sementes 

Fonte: Fotos 1 a 5 – Daniel Renaud HO (2010, p. 59); Foto 6 – do autor; Foto 7 – Frutos da 
Agrofloresta (COOPERAFLORESTA, 2010a) 
Foto 1: Pedro Baiano fazendo a poda do Angico vermelho para a distribuição de sementes.  
Foto 2: Semente de Angico Vermelho; Fotos 3 a 6: Sementes variadas.  
Foto 7 – Preparação de sementes, para posterior conservação.  

 

Podemos enfatizar que a atividade de coleta de sementes está vinculada a 

outra atividade – a produção de mudas e atividades de plantio, justamente para 

construir uma multiplicação e perpetuação das espécies florestais nativas nos 

diversos sistemas agroflorestais, indo para além da propriedade do agricultor 

(processos de troca). Dessa forma, é garantido um dos elementos estratégicos para 

a renovação e ampliação das unidades de produção. 
 

Aqui mesmo essa área que estamos aqui, já foi pasto. Ai depois quando 
começamos a fazer agrofloresta. Roçamos tudo e plantamos arroz, banana. 
Na época a gente não tinha todas essas mudas que tem hoje. Ai fomos 
arrumando umas de juçara e fomos completando e com outras árvores que 
estão faltando. Mesmo hoje não tem tudo. Estamos contando esses casos. 
Mas falta ainda fazer muita coisa. Para ficar bem completa, tinha que 
derrubar quase tudo e plantar tudo de novo. Tinha que renovar todo o 
sistema. Renovar o sistema é tirar as coisas mais velhas e plantar coisas 
novas. O que talvez tornaria mais produtiva. Nesse caso aqui, eu poderia 
derrubar tudo e começar plantar tudo de novo. A juçara talvez nem precisa 
por que essa aqui já deu sementeira, já vai nascer bastante. Nesse caso pra 
renovar a gente podia deixar só uma mãe. Por que ela distribui semente por 
tudo o chão, vai que é uma beleza. (JOSÉ MOREIRA, comunidade Córrego 
do Franco – Adrianópolis/PR, história de vida organizada por Rodrigo 
Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – COOPERAFLORESTA, 
2012) 

 

1 2 3 
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Portanto, consorciado à coleta de sementes demandam-se ações de 

produção de mudas. Essa atividade tem como objetivo a produção de mudas 

arbóreas florestais (espécies adubadeiras ou para uso madeireiro) e mudas de 

espécies frutíferas. Busca-se criar uma diversidade de mudas tanto para fins 

comerciais quanto para a manutenção e o aumento da qualidade dos sistemas 

agroflorestais. Essa atividade é realizada de forma coletiva no conjunto dos 

agricultores da Cooperafloresta (ilustrado nas fotos da figura 46), mas, muitas vezes, 

é desenvolvido em algumas propriedades específicas. A troca de mudas também é 

feita em vários grupos da associação, expressando uma característica desenvolvida 

principalmente nos espaços do mutirão, conforme exposto pelo Maurício, da 

comunidade Indaiatuba:  

 

O que fazemos sempre é a troca de muda, sempre um leva muda no 
mutirão. (...) Mas é uma coisa boa que esta acontecendo sabe. Sempre um 
leva muda no mutirão do outro, não importa do que é que for, nem que for 
árvore ou outra coisa... então, semente também. Geralmente a gente troca 
semente. Um não tem semente lá de alguma coisa... Mas eu tenho. Então: 
Ah! arruma um pouco. E assim vai (...). (MAURÍCIO, comunidade Indaiatuba 
– Barra do Turvo/SP – entrevista em 20 de janeiro de 2011). 

 

Figura 46 – Viveiros de mudas da Cooperafloresta 

Foto 1 – do autor (2009) – viveiro central da Cooperafloresta (ao lado da Agroindústria). 
Foto 2 – Daniel HO (2010 – arquivo digital de material de campo) – viveiro central da Cooperafloresta. 
Foto 3: Fonte: EWERT (2011) In: https://biowit.wordpress.com/tag/cooperafloresta/. “Nessa imagem o 
Sr. Damião, faceiro com uma muda de palmito na mão que vai ser plantado nos “berços” e 
intercalando a banana, a laranja, o abacate, a jaca, o café etc.”. 

 

A troca de mudas é uma prática percebida nas diversas comunidades e 

grupos da Cooperafloresta, pois, por essa ação também se garante uma maior 

diversidade não somente de espécies, mas também uma variedade das mesmas 

espécies (uma troca genética maior). Seu Adir (comunidade do Estreitinho – 

Adrianópolis/PR) salienta a importância dessa troca de mudas e também do mutirão 

como espaço de ajuda mútua e organização:  

1 2 3 
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E eles vêm com a mesma alternativa quando vem pra gente né. É o 
costume de vir, que nem o Artur trouxe aquela mudinha de longe né, então 
o costume da gente ir na sexta-feira que é o dia do mutirão, um leva uma 
mudinha de alguma coisa, outro leva uma semente. (...) Esse trabalho do 
mutirão é uma, é uma coisa que tá no estatuto, mas é de primeira  (muito 
bom) porque a mão de obra rende muito e depois que termina, depois das 
dez horas, a gente acostuma fazer um círculo assim né e cada um contar 
das suas, da renda que tá tendo e da variedade de coisa que ele tem dentro 
da área. E essa variedade lógico que tem alguma coisa que, que tem que 
ser a muda enxertado né pra ela ter uma produção rápida, mas a semente 
quase todo tem... (ADIR, comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR – 
entrevista em 19 de janeiro de 2011) 

 

Outra atividade de grande importância para os agricultores é a colheita, 

como atividade final da cadeia produtiva que gera por excelência as condições de 

reprodução social das famílias: boa parte da colheita da produção é direcionada 

para a comercialização, por sua vez, vários produtos são utilizados no autoconsumo. 

Essa diversidade de perspectivas para a colheita é indicada em análise realizada por 

Alvori Cristo dos Santos (2007) sobre a complexidade da agrofloresta agroecológica: 

 

O nível de complexidade agroecológica alcançada pelo sistema produtivo, 
talvez seja a característica de maior destaque da agricultura da Agrofloresta 
Agroecológica. Três elementos se diferenciam na qualificação do nível de 
complexidade agroecológica: a diversidade de cultivos no mesmo tempo-
espaço, a diversidade de espécies, e o cultivo em diferentes andares. As 
colheitas de diferentes produtos da Agrofloresta Agroecológica se 
dinamizam de tal forma, a se tornarem praticamente semanais. Os objetivos 
da colheita das diferentes espécies e o destino da produção marcam outra 
grande diferença de complexidade. Em diferentes anos agrícolas, uma 
mesma espécie cultivada, pode produzir para o comércio, para o 
autoconsumo da família, e também para o ciclo de biomassa do sistema. No 
ano seguinte, o papel desta espécie pode se modificar, produzindo somente 
para o autoconsumo e para o ciclo de biomassa do sistema, e em outro ano 
exclusivamente para o ciclo de biomassa do sistema. 

 

A colheita, muitas vezes, exige planejamento desde o momento da 

implantação da área de agrofloresta, mas, sobretudo, nos próprios períodos de 

colheita e comercialização. Alguns frutos da agrofloresta demandam um acréscimo 

de mão de obra, a qual é sanada pelas ações de mutirão e no desenvolvimento de 

estratégias criativas de escoamento.  

Na colheita são desenvolvidas algumas tecnologias e logísticas que buscam 

garantir maior agilidade e eficiência no transporte dos frutos da agrofloresta até o 

ponto de coleta da propriedade. No sítio Bom Recanto (da família do Pedro, José e 

Damião – comunidade do Córrego do Franco), por exemplo, foi desenvolvido um 
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sistema de colheita com cabos de aço e uso de tirolesa – o que permitiu um 

escoamento muito mais ágil e com menor penosidade (este formato foi multiplicado 

em várias outras propriedades da Cooperafloresta). A figura 47 traz algumas fotos 

tiradas no momento da colheita da banana (com o uso de caixas plásticas). 

 

Figura 47 – Sistema de tirolesa na colheita da banana 

  
Fotos 1 a 5: Daniel HO (2010) – colheita de banana realizada pelo José Moreira e Damião, da 
comunidade do Córrego do Franco (uso da tirolesa).  
Foto 6 – Frutos da agrofloresta (COOPERAFLORESTA, 2010a). Carregamento de caixas de bananas 
para comercialização (transporte da Cooperafloresta).  

 

A colheita, assim como em outras atividades nos SAFs, também é  

qualificada e potencializada com a troca de conhecimentos e ajuda mútua no interior 

das famílias e dos grupos da Cooperafloresta, da mesma forma que, muitas vezes, 

podem acontecer ações de colaboração que se estendem para além dos grupos. 

Nesse sentido, Clóvis (comunidade Três Canais – Adrianópolis/PR, entrevista 

organizada por Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – 

COOPERAFLORESTA, 2012) destaca que “o mutirão ajuda bastante; veja, eu 

sozinho não ia conseguir aprontar uma área em um dia como as vezes a gente faz; 

e, muitas vezes na colheita, muita fruta ia perder também”. A produção colhida (ver 

alguns poucos exemplos na figura 48), além de ser direcionada para a 

comercialização e para a alimentação da família (autoconsumo), é utilizada na troca 

de alimentos entre as famílias da comunidade e de outras comunidades. 

 

 

1 2 3 
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Figura 48 – Fotos de alguns produtos da colheita em agroflorestas 

Fonte: Fotos 1 e 2 – Daniel HO (2010) – imagens adaptadas pelo autor; foto 3 – do autor (fev. 2010); 
fotos 3, 5 e 6 – Projeto Frutos da Agrofloresta (COOPERAFLORESTA, 2010a). 

 

As ações de ajuda mútua descritas nesta parte do capítulo demonstram que 

as diversas atividades de manejo e organização dos SAFs sedimentam as relações 

de troca e reciprocidade entre os associados da Cooperafloresta. Tais ações são 

identificadas como uma prática fortalecida pelos mutirões, conforme descreve Dona 

Inês (Comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR, entrevista organizada por 

Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – COOPERAFLORESTA, 

2012): “Eu gosto de trabalhar no mutirão. Aprendo, a gente passa também o que a 

gente sabe para o outro. Troca e reparte semente, muda, até uma verdura que o 

outro não tem a gente reparte”. E, ainda, reforça que: “pra eu não ir ao mutirão só se 

eu estiver doente. Eu gosto de ir para roça! Não gosto de ficar em casa”. Essas 

várias formas de ações recíprocas possibilitam também processos mais 

participativos de gestão e planejamento, conforme o que será abordado na próxima 

parte deste capítulo. 
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4.3.1.2  Atividades de gestão do(s) grupo(s): planejamento, avaliação e troca de 

conhecimentos  

 

Os Sistemas Agroflorestais Sucessionais buscam reproduzir as dinâmicas 

de desenvolvimento natural de uma floresta, contudo, vários referenciais teóricos e 

empíricos deste manejo agroflorestal indicam a necessidade do planejamento e 

troca de conhecimentos nos processos tanto de implementação de uma área de 

agrofloresta quanto na sua condução – ações de avaliação e reavaliação, que visam 

garantir o melhor aproveitamento desta área, são estratégicas no intuito de 

potencializar a qualidade do sistema.  

Conjugam-se às ações de manejo e planejamento, atividades de 

caracterização das áreas de produção no conjunto dos SAFs, com a finalidade de 

aperfeiçoar o sistema. Para tanto, as ações de produção (definição das espécies 

para plantio) levam em consideração o diagnóstico das características locais (solo, 

relevo, recursos hídricos, fatores climáticos, histórico da área e da região; elementos 

biológicos, físicos e geográficos; dentre outros) e das características 

socioeconômica-culturais, que devem ser analisadas na seleção das espécies que 

farão parte destas áreas. O perfil dos mercados locais e regionais (alimentos para 

comercialização) e os alimentos que compõem a alimentação familiar (autoconsumo) 

são alguns dos fatores que também devem ser avaliados na seleção das espécies 

de implementação dos SAFs, racionalizando os vários estágios de desenvolvimento 

das áreas plantadas e manejadas. O manejo e gestão dos SAFs exigem a 

construção de redes de reciprocidade e processos contínuos e participativos de 

planejamento, conforme destacam May e Trovatto (2008, p. 67): 

 

A formação de redes de intercâmbio são cruciais para que se aprenda a 
“arte” de compor, dentro dos SAFs, os arranjos de árvores e demais 
componentes no tempo e no espaço, para a troca de experiências e de 
material de plantio. Dessa forma, os SAFs florescem com flexibilidade e 
dinamismo, permitindo sua transformação ao longo do seu processo 
evolutivo. Para que os agricultores se capitalizem e alcancem um nível 
satisfatório de segurança econômica e alimentar é necessário o 
planejamento, mas também um espírito aventureiro e inovador. Esses 
atributos permitem que a família rural administre, com eficiência e 
satisfação, sua propriedade rural, se fortalecendo diante das dificuldades 
impostas pela lógica econômica vigente e das limitações do contexto 
institucional de regulação e suporte.  
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O planejamento, portanto, torna-se de extrema importância para a eficácia 

dos SAFs e, nesse sentido, como já dito, os processos de avaliação e reavaliação 

são essenciais, os quais são multiplicados por meio das trocas de experiências e 

trocas de conhecimentos na gestão dos sistemas e dos grupos – amplificados nos 

espaços de mutirão tanto no interior do grupo quanto nos mutirões intergrupos e 

intercomunitários. No Regimento Interno, Artigo III (planos para, aos poucos, 

transformar todo o sítio em agrofloresta), a Cooperafloresta define que:  

 

III.1 - Todas as famílias devem, anualmente, fazer e se comprometer com a 
realização de um plano para, aos poucos, transformar todo o sitio para a 
agrofloresta e também todo o trabalho que realizam com agricultura para 
agrofloresta. Para fazer o plano, a família contará com a ajuda de um 
agente multiplicador assessorado por um técnico da Cooperafloresta. Os 
planos falarão dos sítios inteiros e dos pedaços que terão tratamentos 
diferentes, tratando também das áreas que a família cultiva em área 
arrendada, cedida por outra pessoa ou coletiva, mas na qual a família faça 
agricultura. Nos planos, de acordo com a necessidade, poderão constar 
áreas que serão deixadas como florestas, como capoeiras, áreas podadas, 
áreas deixadas para encapoeirar e só depois podar a área e entrar com 
plantios completos de agrofloresta, além do planejamento de podas e 
renovações dentro da agrofloresta, podando-se quando for necessário 
árvores plantadas ou que cresceram sozinhas e desta maneira abrindo luz 
para que outras lavouras e plantios de curto, médio e longo prazo se 
desenvolvam melhor. (COOPERAFLORESTA, 2006) 

 

Nos grupos da Cooperafloresta percebeu-se que a gestão dos 

estabelecimentos familiares agrega a elaboração dos planos de manejo das SAFs, 

os quais são fruto da organização das diversas ações de planejamento e avaliação, 

evidenciando processos de autogestão e frequente troca entre os participantes do 

grupo (os grupos são considerados a célula básica de gestão da Associação), com 

apoio dos agentes multiplicadores e técnicos da Associação. Os SAFs não devem 

ser planejados e conduzidos de forma imediatista, pelo contrário, é um sistema 

composto por diversos estágios de maturação e desenvolvimento, como relatado 

pelo seu José Augusto (conhecido como Zé Baleia – Comunidade Aroeira – Barra do 

Turvo/SP): 

 

Bem pessoal, essa agrofloresta que a gente tá vendo aqui foi uma área que 
abri com o Osvaldinho mês passado. Antes aqui era tudo brejo e baquearia 
daí virou agrofloresta igual essa do lado(...). Isso aqui é forrado de madeira, 
depois as folhas cobrem as madeiras. Lá tem a banana. Foi plantada 
abobora, foi plantado margaridão, plantado café. Mas tem que por mais 
muda aqui. Agora por que essa madeira aqui? Quando o café, a banana ou 
a laranja cresce elas vão precisar de muito adubo. Essa madeira vai 
apodrecer e vai virar comida para as outras. Também foi plantado capim 
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napier. Mas pra que plantar napier? A pessoa pode falar: você tá louco de 
plantar napier. Mas eu to plantando adubo, essa linha cheia de coisa 
plantada tem que estar sempre coberto. Então quando o napier tá alto, você 
corta um tanto e jogo ele no meio pra apodrecer e virar adubo. Ainda eu vou 
dar um jeitinho de meter vagem aqui, vou abrir uns espacinhos (...). É no 
meio da madeira. Tem mandioca aqui nesse meio também... Tem um tal de 
margaridão e flor da Amazônia que é plantado para cobertura e adubo. Aqui 
no meio a abobora tá nascendo, estão vendo? Essa área é como se fosse 
essa agrofloresta aqui do lado que está parecendo um capoeirão. Ai você 
fica não tendo nada de lavoura, você não tem uma renda por que o palmito 
demora muito pra produzir quando fica tudo junto assim. Então eu vou 
deixar só as mães e vou por tudo no chão como eu fiz aqui. Daí você planta 
a vagem, a mandioca a banana, a laranja o abacate tudo numa área 
dessa... Dentro eu vou plantar. Vou abrir a terra e colocar uma banana e um 
pé de vagem a cada um metro. Daí eu também vou colocar milho aqui, mas 
não vai me atrapalhar ... Eu acho muito importante esse trabalho. O ideal 
pra gente nesse trabalho é você recuperar as terras. Pois a gente juntava e 
queimava, eu fiz muito disso e não sabia que eu tava acabando com as 
terras e assim não, você só recupera as terras... Olha que beleza ta essa 
terra, antes isso aqui era baquearia, hoje olha que beleza que tá isso aqui. 
Aqui antes era tudo brejo, daí eu abri uma valeta daí comecei a plantar 
banana, plantar palmito e ficou essa beleza ai. (Entrevista organizada em 
mutirão de visita em 05/03/2011 por Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto 
Agroflorestar – COOPERAFLORESTA, 2012) 

 

O planejamento é realizado em diversos momentos e espaços da 

Cooperafloresta, mas existe, além desses momentos, uma prática contínua desta 

ação no âmbito dos grupos, com especial destaque nos mutirões, que são utilizados 

tanto para produção quanto espaço de capacitação (mutirão de visita e 

multiplicação) e troca de conhecimentos. Essa regularidade no ato de planejamento 

e capacitação destes agricultores é observada por Letícia Costa e Silva (2012), 

pesquisadora que faz análise dos processos de troca das informações, mas que 

destaca a importância do mutirão na gestão e no planejamento dos grupos e na 

organização da Associação:  

 

As atividades em torno do planejamento dos SAFs são sustentadas por 
mutirões e capacitações. Os processos de organização e formação são 
apoiados pela prática do encontro periódico dos membros nos mutirões, nos 
Conselhos e na Assembleia Geral. O beneficiamento, o processamento e a  
comercialização, possuem infraestrutura subsidiada por projetos e 
possibilitam aos agricultores inclusão no mercado agroecológico local e da 
região sul. Vale ressaltar o importante papel dos mutirões na organização e 
na capacitação dos agricultores. O mutirão é uma prática local 
institucionalizada pela Cooperafloresta como um espaço para a 
disseminação do conhecimento e para o monitoramento do manejo 
agroflorestal, além  de ser usado para a atualização e discussão sobre os 
assuntos relacionados à gestão da organização. Essa prática consiste na 
reunião de agricultores por grupo para o manejo conjunto de uma única 
área e é realizada de maneira rotativa. (COSTA e SILVA, 2012, p. 66) 
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Os instrumentos participativos de avaliação e planejamento na gestão do 

grupo fazem parte também dos processos de gestão da própria Cooperafloresta, 

pela representação dos grupos. Os grupos escolhem (anualmente) um 

representante que participará das reuniões do Conselho de Representantes da 

Cooperafloresta, sendo que na Seção II sobre o Conselho de Representantes 

(Capítulo IV do Estatuto – órgãos sociais, da organização e competência e 

administração), no artigo 26 do Estatuto descreve que compete a este conselho:  

 

I – Definir junto com a diretoria, as estratégias para alcançar os objetivos da 
COOPERAFLORESTA representando as percepções e necessidades 
dos grupos de associados; 
II – Participar dos processos de avaliação e de planejamento da 
COOPERAFLORESTA; 
III – Deliberar conjuntamente com a Diretoria sobre a admissão e exclusão 
de associados; 
IV – Examinar e aprovar ou não as decisões da Diretoria na administração 
da COOPERAFLORESTA, em todos os assuntos que não forem da 
competência exclusiva da Assembleia Geral; 
V – Consultar e representar a opinião e decisões dos demais associados da 
COOPERAFLORESTA nos assuntos que dizem respeito à gestão da 
COOPERAFLORESTA; 
VI – Manter os associados informados das decisões tomadas pelo 
Conselho dos Representantes e pela Diretoria. (COOPERAFLORESTA, 
2004) (grifo nosso) 

 

Os documentos e as ações dos associados da Cooperafloresta 

transparecem a preocupação em garantir uma gestão participativa e viabilizar os 

canais de consulta e reflexão do conjunto dos seus associados, nos processos de 

planejamento e decisão.  

Os Sistemas Agroflorestais, como já dito, podem ser manejados de forma 

individual, mas pelas suas características e nível de complexidade demandam um 

permanente processo de troca de conhecimentos e gestão integrada entre os vários 

agricultores de uma região (e na medida do possível – trocas entre agrofloresteiros 

de outras regiões), justamente para efetivar não somente a troca dos 

conhecimentos, mas, sobretudo, as ações de reciprocidade e solidariedade entre os 

agricultores e destes com a natureza. Essa ideia é ressaltada por Gilmar 

(comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 21 de janeiro de 

2011) que destaca: “Seria possível até tocar a nossa área sem ajuda, mas eu acho 

que a pessoa já ia ter menos ideia pra fazer. (...) Na Coopera pelo menos nós somos 

assim, o que eu sei se eu puder passar pra outro, pra ensinar eu ensino. A gente 
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tem tanto ensinado quanto aprendido muito”. E, continua: “Porque às vezes, quando 

é, tem várias pessoas ali e não sabe, já tem experiência às vezes, uma coisa que eu 

não sei a outra pessoa sabe, já chega e já fala: Não faça assim, vamos fazer desse 

jeito. Vamos planejando como tocar a área”. A Cooperafloresta, em seus 

documentos e nos espaços observados, indicam instrumentos de gestão e 

integração dos seus diversos associados, com destaque no uso dos mutirões como 

instrumento de organização e planejamento, durante a prática do mutirão ou nas 

reuniões posteriores a ele: 

 

É feito reunião do grupo sempre quando termina o mutirão, daí no outro 
sábado é da outra família. Daí tá todo mundo reunido ali, a pessoa já diz o 
que vai ser feito. A gente já pergunta o que é que vocês vão fazer, pra saber 
o tipo de ferramenta também pra levar no mutirão do outro. E às vezes é 
manejo de área, às vezes a pessoa tá abrindo uma área nova ou renovando 
área, às vezes é só plantio. E quando termina, daí a gente vai trabalhando, 
vai trabalhando e vai discutindo também, conversando durante o trabalho. 
Às vezes tem coisa que aconteceu, assunto da associação mesmo. A gente 
já vai falando no serviço. E depois quando termina o serviço, depois do 
almoço daí é feito uma conversa (reunião), se aconteceu alguma coisa se 
for depois da reunião, do conselho, o mutirão, daí já é repassado o que é 
que aconteceu na reunião do conselho e já se discute a posição do grupo. 
(GILMAR, comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 
21 de janeiro de 2011) 

 

Os mutirões e os espaços de gestão do grupo amplificam as práticas da 

troca de conhecimento, explicitando um dos elementos centrais de potencialização 

do manejo nos SAFs, pois esta forma de ação recíproca permite a contínua 

avaliação dos sistemas de produção e seu aperfeiçoamento. João Miranda destaca 

esta questão da troca de conhecimento no interior do grupo:  

 

No dia de mutirão é dia de aprender as coisas. No caso eu vou na plantação 
dele e eu vejo as plantações dele. Ele vem na minha e vê o que eu planto. 
Eu vou na dele, compadre Zé, ali nós vamos, estamos sempre trocando 
informação. Então o que nos ajuda mais é isso aí. Que um dia, por exemplo, 
que eu vou trabalhar pra lá o que ele disser nós fazemos aquilo, no caso, o 
compadre Zé. O seu Urias vai fazer a dele: nós vamos fazer isto hoje. Então 
nós acompanhamos ele e vamos sempre aprendendo alguma coisa nova ou 
diferente. (JOÃO MIRANDA, comunidade Estreitinho – Adrianópolis/PR – 
entrevista em 19 de janeiro de 2011) 

 

Por sua vez, esta troca de conhecimentos se estendem para além do grupo, 

ocorrendo intergrupos e entre as gerações (por meio de mutirões ou da prática dos 

agentes multiplicadores da Cooperafloresta): 
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Tem muitas formas de troca, por exemplo: feito este trabalho na agrofloresta 
através dos mutirões, a troca de conhecimento ou outras formas, como 
muitas vezes levo com a tobatinha para ajudar no trabalho. O que tá 
acontecendo – os multiplicadores velhos – tá sendo feito – se reunindo 
entre si ... para levar as experiências para levar para outros grupos... tem 
que reavivar o que sabemos... os velhos junto com os novos... e retomar os 
processos de conhecimento... graça a Deus – a gente se une muito – no 
grupo, no bairro é quase uma família, o carinho é grande – é muito bom! 
Tamo indo para outros grupos leva o que agente sabe, mas sempre a gente 
aprende alguma coisa. Tamo lutando para a gurizada tomar gosto e dar 
continuidade na agrofloresta, já tem alguns que tão com áreas... pegar 
gosto no trabalho. Temo fartura para comer, mas não temo ainda renda a 
mais... já temo muito jovem que começa a se interessar pela produção. (ZÉ 
BALEIA, comunidade Aroeira – Barra do Turvo/SP, entrevista realizada em 
08 de fevereiro de 2010 – pesquisa coletiva – grupo MADE-UFPR) 

 

Na mesma perspectiva Nelma (na época era representante de um dos 

grupos da comunidade Terra Seca – Barra do Turvo/SP) destaca a troca de 

conhecimento: “Mutirão, todos os grupos participam. Nossas reuniões são na quarta 

de manhã (06:30 h), tomamos café reforçado e vamos para a roça. Nós trocamos 

informação, plantamos, carpimos, o que tem que fazer a gente faz. É um grupo de   

mulheres, trocamos experiências, conhecimento, mudas, sementeiras”. (NELMA, 

entrevista realizada em 09 de fevereiro de 2010 – pesquisa coletiva – grupo MADE-

UFPR). Seu Nardo também explicita esta prática como um costume que começa a 

se tornar comum (comunidade de Ribeirão Grande – Barra do Turvo/SP – entrevista 

em 26 de janeiro de 2011): “Aproximou mais porque a gente tá sempre mais junto. 

Mais junto, tá trabalhando, às vezes já também tem hora que as vezes um procura o 

outro as vezes pra acertar qualquer coisa né, trocar alguma informação, acertar um 

serviço, trocar umas ideias também”. A construção do conhecimento sobre 

agrofloresta pode ser percebida principalmente pelas trocas entre os agricultores, é 

no fazer que muitas práticas de manejo e condução dos sistemas se estabelecem e 

se multiplicam, conforme destaca Nelson (técnico da Cooperafloresta – Barra do 

Turvo/SP): 

 

A maior ferramenta pedagógica sempre foi a visita nos agricultores. Eles 
falando e mostrando as agroflorestas. Por isso os agentes multiplicadores 
sempre foram importantes para traçar uma estratégia global da 
cooperafloresta. Agrofloresta é um eterno dialogo entre o homem e a 
natureza, ou seja, entre homem e Deus (...).O processo de construção do 
saber Agroflorestal deve ser de reconstruir de dentro para fora o 
conhecimento dos agricultores. (Entrevista organizada em mutirão de visita 
em 22/02/2012 por Rodrigo Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – 
COOPERAFLORESTA, 2012) 
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A troca de conhecimento se evidencia como um processo consolidado nas 

práticas de entreajuda e reciprocidade entre os agricultores associados da 

Cooperafloresta, agregando-se como um instrumento estratégico de reprodução das 

famílias tanto nos espaços de produção quanto de gestão, avaliação e planejamento 

da associação.  

 

4.3.2 Ações de trabalho com a participação do conjunto das famílias da 

comunidade e entre as comunidades como forma de resolver problemas 

comuns 

 

Outras estratégias de reprodução social das famílias de associados da 

Cooperafloresta podem ser identificadas nas atividades de entreajuda do conjunto 

das famílias para a solução de problemas comuns da comunidade, bem como nas 

redes de ajuda às famílias que apresentem alguma dificuldade na manutenção de 

sua propriedade pela ausência de algum familiar ou problemas de saúde. Por sua 

vez, essas redes favorecem espaços de trocas e entreajuda em relação à melhoria 

da qualidade de vida no que tange às questões alimentares e percebe-se uma maior 

autonomia por parte das comunidades e famílias associadas à Cooperafloresta em 

relação à soberania alimentar.  

 

4.3.2.1  Atividades para manutenção e(ou) recuperação, construção e gestão de 

bens comuns da comunidade 

 

As ações de ajuda e solidariedade podem ocorrer para além dos processos 

de produção, mesmo que muitas vezes essas atividades também acabem 

colaborando não somente para melhorias de vida na comunidade, mas também nas 

interfaces com atividades produtivas. As redes de colaboração construídas no 

interior da comunidade podem favorecer esta manutenção e criação de bens de uso 

comum para os seus membros, tanto de forma individual quanto coletiva. Neste item 

do capítulo, temos a intenção justamente em apresentar situações em que se 

revelam tais práticas de manutenção, recuperação, construção ou gestão de bens 

comuns da comunidade e de que forma os processos de entreajuda se organizam 

no seu interior.  
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Uma experiência vivenciada na comunidade Areia Branca (Bocaiúva do 

Sul/PR) explicita um exemplo de mutirão com o objetivo central de reconstrução da 

casa de farinha. A casa de farinha é um espaço comunitário e de tradição local – 

típico de comunidades de quilombolas e comunidades rurais da região 

(característica neste caso de uma CRQ – Comunidade Remanescente Quilombola). 

Para tal, as famílias da comunidade se reuniram para planejamento desta atividade 

coletiva, definindo a distribuição das ações em três equipes, sendo elas: 1a) colheita 

de capim com intuito de fazer o telhado da casa de farinha; 2a) arrumar madeira para 

organizar e preparar o barracão para o monjolo; e 3a) selecionar a árvore e começar 

a confecção do monjolo (acompanhamos esta última equipe)18. 

A equipe de preparo do monjolo19 (conhecido pelo termo também de mijolo) 

foi formada por duas pessoas mais antigas da comunidade, que já conheciam a 

atividade de confecção do monjolo (Afonso e Paulo). E, outros dois que sabiam o 

que era o monjolo, porém, nunca tinham participado de sua confecção e da escolha 

da árvore mais adequada (Anderson e Adilson; enquadramo-nos neste grupo). A 

escolha dos dois jovens neste grupo não foi feita de forma aleatória, mas com a 

intenção declarada para o repasse do conhecimento. A confecção do monjolo foi um 

momento especial, pois, além de conhecer algo novo, não somente para mim, mas 

também para Anderson e Adilson, a troca de conhecimentos e vivência foi de grande 

relevância. Este trabalho também passa a ser um registro desse momento ímpar 

para a comunidade na reconstrução de um ambiente cultural e socialmente 

significativo na vivência de compartilhamento. 

Realizamos uma caminhada de aproximadamente uns 800m, seguindo 

estrada interna à beira do rio Pardo até o “pé do morro”. Começamos a subir o 

morro, depois de passar por uma plantação de milho e banana, utilizando algumas 

trilhas antigas até chegar em área de mata mais fechada (ver Figura 49). 

Carregamos as ferramentas para esta atividade (machados, facões, motosserra, 

gasolina+óleo e outras pequenas ferramentas).  

                                            
18 A decisão de acompanhar esse mutirão deu-se principalmente pela raridade em poder participar 
deste tipo de atividade, pois as outras atividades podem ser mais corriqueiras no interior das 
comunidades, sendo que os mais jovens que participaram desta atividade também nunca tinham 
realizado esta tarefa de confecção do monjolo. Inclusive foi um momento de conhecerem uma prática 
muito antiga de comunidades tradicionais. 
19 O monjolo é um instrumento (equipamento) confeccionado de tronco (madeira dura), o qual servirá 
para pilar e descascar alimentos, sendo movido pela força de queda d´água. No caso da comunidade 
Areia Branca é de uso compartilhado em local comunitário.  
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Figura 49 – Croqui e Fotos da localização da árvore para preparação do 
monjolo 

 

 

Fonte: Fotos do autor.  
Observação: foto 1) Croqui da comunidade Areia Branca (elaborado pelo autor), com destaque 
aproximado da trilha utilizada para chegar até o local da árvore selecionada para confecção do 
monjolo (saída da casa da família do seu Ari – casa 1); foto 2) Plantação de milho próximo ao morro 
aonde a árvore foi selecionada (com destaque aproximado da trilha utilizada); fotos 3 e 4) imagem do 
morro e indicação da localização aproximada da árvore selecionada (com destaque aproximado da 
trilha utilizada); foto 5) Local aonde estava a árvore (preparação para início da derrubada da árvore).  

 

A escolha da espécie florestal já havia sido definida anteriormente, em 

função das características da madeira e uso determinado do monjolo e, também, 

havia o conhecimento da existência desta árvore nessa área. A espécie escolhida foi 

1 

3 

2 

4 5 
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uma árvore de guatambu rosa (conhecida também como guatambu peroba). Essa 

espécie não apresenta nenhum problema em ser explorada de acordo com a Lei no 

11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica20. Essa lei é regulamentada pelo Decreto 

no 6.660, de 21 de novembro de 2008.  

Após a localização da árvore (guatambu rosa), preparou-se o local para sua 

derrubada, buscando uma área lateral mais aberta e menos íngreme. Depois de 

abatida, a avaliação da tora da árvore foi realizada com muita atenção. A tora 

retirada da parte inferior (4 m) do tronco foi descartada por apresentar algumas 

falhas no cerne, sendo considerada não qualificada para confecção do monjolo. Na 

sequência, cortou-se uma nova tora da mesma árvore (de aproximadamente 4 m de 

comprimento), a qual teve qualificação positiva para o objetivo em questão (ver 

Figura 50). A primeira tora (descartada para fazer o monjolo) e boa parte do restante 

da árvore foram reaproveitadas para outros fins.  

A segunda tora foi preparada para início da confecção do monjolo, buscando 

primeiramente fazer a sua limpeza. Fizeram a medição, marcação (com fio e tinta 

azul) e posicionamento da tora, para os posteriores cortes.  

 

                                            
20 O Decreto no 6.660, de 21 de novembro de 2008 (regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica) define, entre outras questões, no “Capítulo II – Da exploração eventual, sem propósito 
comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa”, em seu “artigo 2o - A exploração eventual, 
sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa provenientes de formações 
naturais, para consumo nas propriedades rurais, posses das populações tradicionais ou de pequenos 
produtores rurais, de que trata o art. 9o da Lei no 11.428, de 2006, independe de autorização dos 
órgãos competentes”. E, no “§1o Considera-se exploração eventual sem propósito comercial direto 
ou indireto: (...) II - quando se tratar de madeira para construção de benfeitorias e utensílios na 
posse ou propriedade rural” (BRASIL, 2008). (grifo nosso) 
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Figura 50 – Fotos da escolha da tora e marcação para preparação do monjolo 

  
Fonte: fotos do autor.  
Observações: foto 1 mostra a falha no cerne (um dos motivos para a desqualificação da primeira 
tora). As fotos 2 e 3 já mostram a segunda tora que foi utilizada para fazer o monjolo, sendo que 
pode-se verificar as linhas azuis na foto 2 (feitas para efetuação dos cortes e modelagem do 
monjolo).  

 

Em um primeiro momento, somente vendo a tora, não conseguimos 

vislumbrar como seria o monjolo. Conforme foi sendo manejada a tora, as partes da 

haste do monjolo começaram a surgir (braço e cocho), sendo importante para tal as 

explicações e orientações por parte do seu Afonso e do Paulo (ver Figura 51). O 

trabalho durou o dia todo (manhã e tarde), com pausa somente para o almoço 

(servido na casa do seu Ari – coordenador do grupo da Cooperafloresta na 

comunidade da Areia Branca). No final da tarde, a haste do monjolo estava 

praticamente pronta, mas deixaram no local para posterior transporte até o local da 

casa de farinha (o que foi realizado no dia seguinte).   

 

1 2 3 
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Figura 51 – Confecção de monjolo – comunidade Areia Branca 

 
Fonte: fotos do autor.  
Observação: Fotos 1 a 3) Depois de seleção da tora (segunda tora) e colocação de toretes de apoio,  
iniciou-se a confecção do monjolo a partir do braço do monjolo; fotos 4 a 7) Preparação do cocho com 
uso da motosserra e machado; fotos 8 a 12) Modelagem dos outros lados da haste (braço e cocho). 

 

Após ter feito parte da confecção dessa etapa do monjolo, acompanhei o 

seu Afonso até o local da antiga casa de farinha (ver fotos da Figura 52), onde será 

implementada a nova, mantendo as características tradicionais conhecidas pela 

comunidade.  
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Figura 52 – Fotos do local da antiga casa de farinha e casa de farinha 
reformada 

 

 
Fonte: fotos do autor.  
Observações:  
Fotos 1 até 4 (de janeiro/2012): 1 e 2) direcionamento da água para a queda d´água (acionar o 
monjolo); 3) base aonde se coloca a haste do monjolo chamado de virgem (a mesma ainda deverá 
ser trocada por uma nova base); 4) Seu Afonso no local aonde será colocado o novo monjolo e refeita 
a casa de farinha.  
Fotos 5 até 7 (de dezembro/2012): 5) visão frontal da casa de farinha reformada; 6) visão da parte de 
traz da casa de farinha, com parte do monjolo novo (haste e cocho); 7) mostra que a casa de farinha 
ainda não está totalmente reformada, pois falta o novo pilão e partes do monjolo (por exemplo, a 
estaca, porém o buraco na ponta da haste já foi feito).  
Desenhos de 8 a 10: mecanismos do monjolo que ilustram suas partes e seu funcionamento (BORIN, 
2013). 
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No mesmo dia, no período da noite, foi realizado outro mutirão na 

comunidade da Areia Branca, agora para extração do mel e retirada da cera. Várias 

famílias participaram desta atividade, considerada uma atividade coletiva na 

comunidade, pois a comercialização é realizada em conjunto. O trabalho foi feito no 

barracão da comunidade (que é uma área comum deles – do lado do campo de 

futebol). Essa atividade apresentou um espírito de festa, pois todas as pessoas 

envolvidas se manifestavam de forma tranquila e alegre (um forte momento de 

descontração). Foi um momento que contou com a presença de visitantes (além de 

mim, participaram técnicos da empresa de eletricidade ELEKTRO, que estavam na 

comunidade para instalação de placas de luz solar, via o “Projeto Luz para Todos”). 

Na figura 53 é apresentada diversas ações realizadas neste mutirão – 

atividades no preparo do mel desde retirada da cera com garfo desoperculador até o 

armazenamento da produção do mel em decantador. A produção desta atividade foi 

a extração de seis latas de mel (aproximadamente 150 kg). 

 

Figura 53 – Fotos do processo de preparação do mel – comunidade Areia 
Branca (Bocaiúva do Sul/PR) 
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Fonte: fotos do autor. 
Observação: Foto 1) Barracão comunitário (ao lado do campo de futebol); Foto 2) Caixas de 
melgueiras; Foto 3) retirada da cera com garfo desoperculador; Foto 4) melgueira com a cera 
removida; Fotos 5 e 6) uso da centrifuga manual para extração do mel das melgueiras; Fotos 7 a 10) 
filtragem e separação da cera e do mel em mesa desoperculadora; e, Foto 11 e 12) armazenamento 
da produção do mel em decantador, com o cuidado em retirar algumas impurezas maiores. 
 

Ficam explícitos, nessas atividades na comunidade Areia Branca, processos 

de entreajuda e reciprocidade comunitária, as quais, além de construir dinâmicas de 

convivência solidária, propiciam a preocupação não somente com atividades 

econômicas, mas também de caráter cultural e social (SABOURIN, 2013). Veja o 

caso da casa de farinha, pois é um espaço lembrado pelos mais novos como local 

de festa e brincadeira (relatam que no dia de lida no fazer a farinha, as crianças 

levavam mel e outros doces para comer junto com beiju feito no mesmo espaço 

pelas mulheres – mães, tias e avós). A casa de farinha aqui não representa mais um 

local de produção de um bem econômico, mas representa um elemento da cultura 

camponesa e quilombola – com a sua recuperação reconstrói-se um espaço de 

valorização dos processos coletivos de reprodução social (motivados nesse caso 

pelos processos de troca nos grupos da Cooperafloresta).   

 

4.3.2.2  Atividades de ajuda para famílias da comunidade em situações de doença 

ou falta de mão de obra familiar 

 

As redes de ajuda comunitária e de entreajuda são construídas nas 

dinâmicas sociais e culturais locais, dentre as famílias, muito em função dos vínculos 

de parentesco e vizinhança, e, também, pelo reconhecimento dos outros. Cândido 

destaca algumas formas de solidariedade existente nas comunidades camponesas:  
 

A necessidade de ajuda, imposta pela técnica agrícola e a sua retribuição 
automática, determinava a formação duma rede ampla de relações, ligando 
uns aos outros os habitantes do grupo de vizinhança e contribuindo para a 
sua unidade estrutural e funcional. Esse caráter por assim dizer inevitável 
da solidariedade aparece talvez ainda mais claramente nas formas 

 10  11  12 
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espontâneas de auxílio vicinal coletivo, que constituíam modalidade 
particular do mutirão propriamente dito e, por vezes, recebiam designação 
especial: na área que estudei, terno. Era o caso dos vizinhos, percebendo 
que um deles estava apurando de serviço, combinarem entre si ajudá-lo, 
sem aviso prévio. Às vezes o beneficiado ficava sabendo e preparava 
comida para recebê-los; outras vezes, era realmente surpreendido e 
improvisava a refeição. A diferença estava não apenas na motivação do 
auxílio (espontâneo, não convocado), mas, também, no fato do beneficiado 
não dar festa; e muitas vezes a falta de recursos para promovê-la é que o 
havia impedido de fazer a convocação. (CANDIDO, 2001, p. 89) (grifos do 
autor) 

 

Essas formas declaradas ou não de ajuda nos espaços da comunidade 

podem ser planejadas ou não, mas várias delas apresentam um prática de 

características culturais que se reproduzem, conforme destacam o casal Cibele e 

Maurício Bandeira, da comunidade do Indaiatuba:  

 

CIBELE – Sempre tem alguma ação de ajuda por aqui. Agora final do ano, 
por exemplo, a gente fez uma cesta básica ...Toda a comunidade deu pra 
uma pessoa que tava precisando. Quando tem alguém, sabe quando tem 
alguém precisando os piás se juntam e fazem um futebol assim com cada 
um doa um quilo de alimento ou se a pessoa tá precisando de tipo, igual 
teve um doente, tem um que faz hemodiálise. Ele não tinha dinheiro. Todo 
mundo pegou e se juntou e deu um pouco de dinheiro. Todo mundo se 
ajuda assim quando vê que tá precisando sempre se ajuda. 

MAURÍCIO – É que a diversão aqui na comunidade – a única que tem coisa 
é o campo ali. Daí tipo sábado, domingo à tarde o pessoal joga uma bola. 
Então daí a gente né... Só que antes de nós vir morar pra cá o pessoal já 
fazia isso. Quando alguém tava precisando lá, uma família sempre tem né, 
um velhinho que está passando dificuldade lá. Daí tá, vamos fazer o torneio 
do quilo. É tipo junta todo mundo, dá uns quatro timinhos ali pra brincar. Daí 
cada um leva um quilo e vai pondo na caixa lá e ... Daí se juntam e levam. 
No final da tarde dá aquelas duas caixonas de compra e daí leva. (CIBELE 
e MAURÍCIO, comunidade Indaiatuba – Barra do Turvo/SP – entrevista 20 
de janeiro de 2011) 

 

Como descreve Cândido, essas ações podem ser ou não vinculadas às 

ações de produção, sendo que no caso relatado por Cibele e Maurício são ações 

que não se inserem na área produtiva, conforme observamos relatos em outras 

comunidades. Uma situação especial descrita em várias comunidades foi o caso do 

acidente do Gilmar (comunidade dos Três Canais), sofrido por ele em 2009 e o que 

o impossibilitou para o trabalho por vários meses. A rede de ajuda a sua família foi 

ampla, caracterizada por mutirões realizados em suas áreas de agrofloresta, assim 

como ações de ajuda nas necessidades em torno de seu tratamento de 

recuperação.  Gilmar, mesmo com dificuldades de lembrar detalhes (e disse que às 

vezes prefere esquecer), descreve os momentos do acidente:  
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Gilmar: Eu tava, eu não lembro aqui em área não muito longe de casa – 
área de agrofloresta. Eu sei que eu tava cortando a árvore, até que a moto-
serra, não sei, deu um rebote lá e veio, bateu no rosto o motor sabe (não a 
parte da corrente). Só o motor bateu. (...) Ele deu assim no queixo, bateu de 
baixo pra cima sabe. Daí quebrou, quebrou o queixo, quebrou o nariz, essas 
partes assim quebrou ... Quebrou esse osso aqui (apontou para o maxilar). 
Essa parte aqui quebrou, desceu sabe pra baixo. Mas eu não lembro, eu 
não vi ... Não tenho lembrança. (...). Mas daí eu acho se não tivesse na 
Coopera teria se resolvido por outro caminho, de outra forma, não sei que 
jeito. Mas a ajuda que nós tivemos foi, assim foi uma ajuda grande, muito 
boa. Porque o Nelson (técnico da Coopera) ajudou, acompanhou, depois 
conseguiu contatos que ajudaram muito no tratamento (...).  

Jorlene: Não sei se seria diferente se não estivéssemos na Coopera, acho 
que da mesma forma a gente nunca sabe né. Eu só tenho a agradecer 
primeiramente a Deus, mas apareceu muitas pessoas pra ajudar a gente. O 
Nelson, o dia que ele se machucou, acompanhou ele lá no hospital, ficou lá 
e ficou uma semana internado, uma semana em Curitiba. Daí veio embora. 
Daí precisava fazer uma cirurgia, daí o Nelson entrou em contato com 
várias pessoas né Gilmar? Com a madrinha parece que do filho da Elisiana 
(faz assessorias nos projetos junto à Cooperafloresta). Daí ela indicou um 
médico, e desse médico indicou-se vários exames ... Nossa, era o dia 
inteiro. Nelson ficou muito preocupado. Ligava pra um lado, ligava pra outro. 
Ligava pro pai dele, ligava pro Rogério (esposo da Elisiana). E conseguiu 
encaminhamento lá pela prefeitura de Adrianópolis (...). Depois teve 
indicação de um médico. Foi no Hospital do Trabalhador (em Curitiba). Mas 
a consulta foi ali na universidade federal. Daí depois ficou uma semana lá 
em Curitiba e não quis ficar final de ano e nem começo de ano. Quando ele 
chegou aqui parece que ele criou outra, parece que uma outra alma até. 
Voltei ainda outras vezes, mas o mais difícil parece que tinha passado 
(...).(GILMAR e JORLENE, comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR 
– entrevista em 21 de janeiro de 2011) (grifo nosso) 

 

Além dessas ajuda com o tratamento do Gilmar, foi muito importante as 

ações de ajuda junto às áreas de agrofloresta da família, pois ele e a Jorlene ficaram 

mais de dois meses sem poder manejar sua propriedade, já que ela também ficou 

parada em função do seu tratamento (acompanhava nas consultas e outros 

procedimentos). As ações de solidariedade e ajuda começaram a ser organizadas e 

se multiplicarem, tanto com vizinhos e participantes do grupo de associados da 

comunidade Três Canais quanto de outras várias comunidades. O casal lembra 

como foram feitas essas ações:  
 

Gilmar: O Artur com a Lucilene (técnicos da Coopera) convidaram o pessoal 
dos grupos aí pra fazer o mutirão aqui em casa, pra ajudar na roça né 
porque tava tudo atrasada as coisa aqui. Caiu muito né, porque eu fiquei, 
não tinha ninguém pra ajudar né. A Jorlene já não foi mais pra roça. Daí 
veio, no dia da Areia Branca, veio quantas pessoas? 

Jorlene: O pessoal da Areia Branca veio, vieram onze pessoas com o Artur. 
Fizeram um mutirão aí. Veio um pessoal do Estreitinho também. 
Trabalharam o dia inteiro aqui. Vieram o pessoal do Estreitinho com 
Indaiatuba e o pessoal do Ribeirão Grande né. O Pedro Baiano também deu 
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uma mão com os animal dele, pra puxar umas carga de banana pra nós 
também. O grupo nosso daqui ... O grupo nosso não veio neste mutirão. 
Eles vieram quando ele tava pra ser operado lá em Curitiba ... Eles vieram 
aqui, o grupo. Só tava a mãe dele aqui com o Giovane. Daí eles cortaram 
banana, colocaram na caixa e tudo. Fizeram a colheita pra nós (...). Daí 
quando começou em fevereiro em diante né Gilmar? Eles chamaram o 
Gilmar, foi aí que o Gilmar começou a participar do mutirão. (GILMAR e 
JORLENE, comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR – entrevista em 
21 de janeiro de 2011) (grifo nosso) 

 

Essas diversas práticas de manejo realizadas na propriedade da família do 

Gilmar explicitam uma vasta rede de pessoas e famílias que se identificam não 

somente com agrofloresta e a associação, mas, sobretudo, com as pessoas 

envolvidas nestes projetos de sociedade. Seu Reginaldo (Nardo – da comunidade 

Ribeirão Grande) também participou de trabalhos junto com o Gilmar, conforme 

descreve e revela como foi gratificante: o fato do Gilmar dizer que o trabalho deles 

durante o mutirão foi muito importante e muito bem feito (como se tivessem 

realizando trabalho em suas áreas) já foi considerado uma ótima retribuição de sua 

parte, pois sabiam que dificilmente o Gilmar poderia retribuir da mesma forma:  

 

Então quando nós soubemos que o Gilmar, dos Três Canais, fazia dia que 
ele tinha se acidentado, daí o Artur veio e falou com nós ... Daí, daí nós 
combinamos um dia e fomos – Eu, o Osvaldo e o compadre Nico (Antenor). 
Fomos lá porque não dava pra ir tudo o pessoal reunido porque se fosse 
muita gente atrapalha e pisa em planta e faz muita coisa né. Então as vezes 
aí, que já tinha ido vários pessoal lá pra ajudar ele lá, daí nós fomos nós 
três e trabalhamos lá o dia inteiro pra ele. Daí trabalhamos ... Nós demos 
uma força por lá. Mas só que ele já tava trabalhando também ... Daí que até 
que depois ele, ele mesmo chegou falar pra nós que saiu, que o serviço que 
nós fomos lá e fizemos o serviço, ficou um serviço muito bem feito. Nós 
fomos lá pra dar uma força pra ele porque ele tava precisando, mesmo 
sabendo que talvez ele não vai poder vir aqui. Nem já, digo um dia de 
serviço que indo uns três, com o Artur quatro, o serviço que nós fizemos lá 
pra ele ajudou muito. E tinha umas parte que tava meio feio, mas tinha 
umas parte que já, bananal bom de limpar nós ia embora, ia longe, nós 
fomos longe, fizemos um bom serviço para ele. E ficamos contente também 
que ajudamos ele e ele ficou também agradecido com nós de, da força que 
nós demos pra ele. (REGINALDO, comunidade do Ribeirão Grande – Barra 
do Turvo/SP – entrevista em 26 de janeiro de 2011) 

 

Seu Nardo mostra em sua fala a importância nessa ajuda para os 

associados da Cooperafloresta para além da comunidade, mas devendo ser uma 

ação organizada para não ter problemas nas ações de manejo – nem sempre um 

número maior de pessoas representa uma boa ação de manejo, se essas atividades 

não forem planejadas e bem distribuídas entre o grupo.  
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Essas atividades de ajuda também são colocadas no âmbito das 

comunidades, segundo seu Nardo, que lembra que esse espírito de ajuda ainda se 

mantém entre as famílias do Ribeirão Grande e Terra Seca, porém, já foi muito mais 

constante no passado.   

 

Olha, aqui o pessoal da comunidade aqui sobre coisa de ajuda, eles são 
bastante aliado no tipo de lutar. Que, que tem, de primeiro nós fazia, de 
primeiro nós trocava dia, trocava tarefa, agora hoje acabou essas coisas... 
Antes tinha a troca de dia inteiro. Trocava dia, era homem, era mulher ia 
arrancar feijão, era todo mundo. E agora hoje acabou isso tudo. Hoje nós só 
temos a “troquinha” de meio dia, de grupo assim. Mas dizer que cada qual 
trabalha pra ele. E assim, mas se algum, às vezes, se uma pessoa 
depender de qualquer um serviço da comunidade as vezes pra ir ajudar, a 
comunidade vão ajudar a fazer aquele serviço. Porque tem pessoas aí que 
tem dificuldades, não pode fazer um qualquer coisa e as vezes precisa. A 
comunidade sempre vai, ajudam! Que, quando é o que a gente, os que os 
outros dão, diz que não presta nem falar, mas tem um rapaz aqui, um lá da 
Terra Seca, o coitado caiu de moto e ficou deficiente, de cadeira de roda. 
Aqui, a comunidade daqui sempre volte e meia fazem um arrecadamento de 
mercadoria ou senão até dinheiro, dão, mandam, levam. E levam comida, 
dinheiro. Ah, a mãe dele é parente da Maria. Cara novo, cara novo. O cara 
tem uns vinte e três anos acho. (REGINALDO, comunidade do Ribeirão 
Grande – Barra do Turvo/SP – entrevista em 26 de janeiro de 2011) 

 

Outra experiência que explicita essas ações de solidariedade nos espaços 

da Cooperafloresta e que extrapolam os vínculos familiares, pode ser a 

disponibilidade de um de seus agricultores que concedeu uma área de sua 

propriedade familiar para outro agricultor da comunidade, que não tinha uma área 

que garantisse produção para sua família. 

 

Então, eu tocava só aqui (área da minha família é pequena). Daí reuni a 
minha área aqui e daí ele me ofereceu (Urias) pra mim lá esse pedaço de 
terra lá (no Estreitinho) – espaço de terra para fazer agrofloresta. Ah mas eu 
fiquei contente porque às vezes nem um parente faz isso com a gente, né? 
Eu fiquei muito contente, nem tenho como agradecer ele. Mas só Deus 
mesmo pra agradecer ele aí. Então eu tiro a minha, a maior parte da renda 
eu tiro lá, né, da minha produção do terreno. Então as plantações, essas 
frutas são até minha que eu planto. (OSNI, comunidade do Estreitinho – 
Adrianópolis/PR – entrevista em 25 de janeiro de 2011) 

 

Verifica-se nessa situação relatada pelo Osni uma ação de solidariedade 

realizada pelo Urias, na comunidade do Estreitinho, o que evidencia um 

desprendimento em relação à propriedade privada da família. Urias declarou que o 

cuidado no manejo de suas terras por parte do Osni garante, por si só, um bom 

retorno para ele e sua família, pois está garantindo que essas áreas estão se 
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transformando em ótimas áreas de agrofloresta atualmente (não somente como 

renda para o Osni nos dias de hoje), bem como para o futuro. O beneficiado, Osni, 

recebe essa ajuda de Urias – a cessão, sem ônus em dinheiro, da terra – e como 

ação recíproca, assim considerada por ambos, trabalha a terra, valorizando-a com a 

implantação de uma área de agrofloresta. É uma forma de relação não mercantil de 

troca, baseada em uma perspectiva de reciprocidade futura (SABOURIN, 2011). 

 

4.3.2.3  Atividades de ajuda para famílias da comunidade e entre as comunidades 

para a melhoria da qualidade de vida (questões alimentares). 

 

As diversas dinâmicas de solidariedade e redes de entreajuda organizadas 

nas comunidades de famílias de associados à Cooperafloresta buscaram superar 

momentos de crise em relação à segurança e soberania alimentar, identificados 

muitas vezes pela diminuição da produção de alimentos para autoconsumo e pela 

qualidade comprometida dos produtos provenientes de agricultura convencional 

(com o uso indiscriminado de venenos e agrotóxicos).  

Essas mudanças em relação à qualidade alimentar é um dos elementos 

verificados e analisados em pesquisa do grupo da UFPR (FONINI, 2012), na qual se 

observa que famílias associadas à Cooperafloresta começam a redefinir os padrões 

de alimentação a partir do momento em que se inserem na agrofloresta. O alimento 

torna-se um mediador da relação sociedade e natureza, destacando a melhoria da 

alimentação como um dos fatores estratégicos na reprodução social das famílias de 

agricultores, 

 

Ainda que sejam observados alimentos de origem industrializada inseridos 
na alimentação habitual dessas famílias, permanecem hábitos e práticas 
alimentares tradicionais das comunidades quilombolas agregados agora de 
alimentos das agroflorestas. Estas práticas também estão relacionadas a 
um maior grau de interação dessas famílias, através das relações de troca e 
reciprocidade em torno do alimento, seja para plantar, seja para comer. 
(FONINI; LIMA, 2013, p. 221) 

 

A construção dessas redes de ajuda nas questões alimentares se 

desenvolve também por meio da troca de conhecimentos e uso dos alimentos 

provenientes da produção agroflorestal (ver imagens – figura 54).  

 



190 

 

Figura 54 – Imagens de alimentos produzidos e preparados pelas famílias 
associadas à Cooperafloresta 

 

 

 

 
FONTE: Fotos 1 a 4 – do autor (alimentos orgânicos – família da Maria de Lourdes e Pedro Baiano – 
comunidade Córrego do Franco). Fotos 5 a 13 – da pesquisa de campo de Regiane Fonini (2012) – 
alimentos produzidos e preparados pelas famílias e uso na alimentação das famílias. 
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A produção da agrofloresta, aliada às hortas que são recuperadas como 

hábitos para a alimentação familiar, identifica ações que recuperam conhecimentos 

tradicionais, mas, também, existe uma atenção a novos alimentos (pelo menos nova 

percepção do que até então não era visto como tal), como explicita uma das 

agricultoras do grupo da comunidade do Estreitinho:  
 

É que depois da agrofloresta, a alimentação ficou melhor né. Que a gente 
aprende mais coisa, a gente aprende a comer mais verdura, mais essas 
coisas. Um passa pra outro o que é bom e o que não é. Que nem eu aqui – 
fui na Jorlene (comunidade Três Canais) lá embaixo, eles tinham tipo um, 
eu achava que era um mato né, que dá umas florzinha só que ela falou, 
perguntou pra mim: você já comeu esse aqui?. Daí eu falei: não, eu nunca 
comi. Ela falou assim: esse aqui é uma beleza pra fazer salada, ele é bem 
azedinho, só que você faz salada. E se eu come eu achava que era um 
mato. E ela passou pra mim que era de comer, e eu tive que aprender que 
aquilo lá já se pode colher e fazer uma salada, e eu não sabia. Então o que 
a gente não sabe a outra passa pra gente, o que ela não sabe a gente 
passa. É assim, um vai passando pro outro as coisa. E vai aprendendo. 
(MARIA Aparecida da Silva Mota, comunidade do Estreitinho – 
Adrianópolis/PR – entrevista em 19 de janeiro de 2011) (grifo nosso) 

 

Além da troca de conhecimentos existe um fortalecimento da troca de 

alimentos, os quais são favorecidos pelos espaços do mutirão desenvolvidos nos 

grupos da Cooperafloresta. Jorlene explicita justamente esta ideia de mudança 

alimentar e trabalho em grupo: “Eu até falei, eu sempre falo que principalmente 

mudou muito a nossa vida, em matéria de alimentação, uma alimentação de 

qualidade, assim como de viver em grupo, eu nunca tive antes essa experiência 

assim. De viver em grupo, de trabalhar assim junto. Isso é muito importante”. O 

mutirão é percebido como momento para as trocas não somente de trabalho, passa 

a ser utilizado para outras formas de troca, como troca de sementes, mudas, mas 

também troca de alimentos, como destaca Gilmar sobre o grupo da comunidade dos 

Três Canais:  
 

Antes nem existia esse tempo de ir nos vizinhos. E daí, mais depois, 
começamos a trabalhar junto [grupo da Coopera]. Assim, um dos hábitos 
que a gente sempre teve é de tá trocando as vezes semente, muda, algum 
mantimento. Quando a gente vai na área do outro, tem alguma coisa aqui a 
gente leva pra eles, dá pra eles. As vezes vai lá, eles dão alguma coisa pra 
gente. (...) Tem essa troca de alimento também sabe. Às vezes um milho 
verde, não é, não tem aqui, a dona Inês ela manda um milho verde. Quando 
eles não têm a gente leva alguma coisa daqui pra lá. Então sempre tem 
essa troca. Ela mesmo nos mutirão, volte e meia que ela vem aqui, ela não 
vem de mão abanando. Ela sempre trás uma coisinha pra nós. E quando a 
gente vai a gente leva também. (...) O Sidnei, o Claudinei, a dona Inês e seu 
Sebastião, a gente tem esse costume de tá trocando, sempre levando 
alguma coisa um pro outro. (GILMAR, comunidade dos Três Canais – 
Adrianópolis/PR – entrevista em 21 de janeiro de 2011) 
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A agricultura familiar local, por meio da agroecologia e agrofloresta, 

enriqueceu sua produção para autoconsumo e, assim, sua segurança alimentar, 

como mecanismo fundamental à reprodução social das famílias associadas à 

Cooperafloresta.  

A agrofloresta é identificada como um projeto de vida e uma realidade na 

produção de alimentos orgânicos e saudáveis, conforme salienta Maria de Lourdes 

(comunidade de Córrego do Franco – Adrianópolis/PR): 

 

Lá fazendo o curso eu conheci varias pessoas. Dessas pessoas eu conheci 
o Pedro que era instrutor do curso de Agrofloresta. Conversa vai, conversa 
vem, aceitei a proposta de vir pra cá. Pra Barra do Turvo, conhecer a 
propriedade, o sistema de como ele recebia. Era para vir aqui e conhecer, 
mas aqui estou até agora! Isso já vai fazer dois anos em junho ... Aqui eu 
faço o que eu queria fazer no meu sitio, que era receber as pessoas, fazer a 
comida orgânica, uma comida caseira mais natural o possível. Estou muito 
feliz e quero que a agrofloresta esteja em todas as partes do mundo! 
Através da agrofloresta podemos produzir um alimento saudável. Isso é 
possível! (MARIA DE LURDES, in: história de vida organizada por Rodrigo 
Ozelame da Silva para Projeto Agroflorestar – COOPERAFLORESTA, 
2012) 

 

O que se percebe é que as famílias associadas à Cooperafloresta, por meio 

dos diversos processos de troca e entreajuda, passaram a construir dinâmicas de 

solidariedade e reciprocidade que propiciam maior autonomia e soberania alimentar 

local. Nota-se, também, um comprometimento com a qualidade dos produtos 

alimentares que comercializam, além de uma visão mais geral de valorização da 

produção de alimentos saudáveis.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O mutirão resulta em diversos benefícios, dentre eles ser uma forma de 

garantir adendo de força de trabalho, resgatar princípios de solidariedade no interior 

dessas comunidades e possibilitar a formação de redes de ajuda mútua 

fundamentais na organização das práticas agroflorestais. Os vários momentos de 

troca na área de produção, de acordo com Sabourin (2011), extrapolam muitas 

vezes somente a ideia de permuta de trabalho:  
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Na ajuda mútua recíproca simétrica ou assimétrica, mede-se o quanto a 
relação social ou afetiva entre os sujeitos é mais importante que a natureza 
material da prestação de trabalho, mesmo se essa é necessária ou até 
indispensável. Assim, a ajuda mútua agrícola é uma prestação econômica 
que foge do quadro utilitarista da troca. Ela não pode ser reduzida à 
permuta de diárias de trabalho ou à troca mercantil de diárias pagas. No 
entanto, a ajuda mútua de reciprocidade manteve-se, num mundo rural cada 
vez mais dominado pela livre troca, precisamente porque, além das 
prestações materiais, ela assegura uma produção de valores sociais e 
simbólicos que são também essenciais para as comunidades rurais ou 
urbanas. (SABOURIN, 2011) 

 

Mesmo se previsto regimentalmente no âmbito da Cooperafloresta, o 

mutirão é praticado e percebido pelos agricultores como uma expressão de ajuda 

mútua e de reciprocidade. Para a maioria, constituiu-se na recriação de uma prática 

antiga que tinha sido abandonada ou tornada escassa por contingências diversas, 

entre elas o próprio abandono da terra que estava sem condições de cultivo pelo 

desmatamento e pelas monoculturas. O mutirão caracteriza-se pela construção de 

redes comunitárias que privilegiam os processos de companheirismo e boa 

convivência – formação de habitus solidário em um ambiente de respeito e 

reconhecimento mútuo. Isso não significa que dissolva o conflito. O importante é que 

o ideário de solidariedade coloca formas diversas de se conceber o desenvolvimento 

a partir da ressignificação das relações sociais e na busca do diálogo, conforme 

lembra o agricultor José Augusto (Zé Baleia – comunidade Aroeira – Barra do 

Turvo/SP, entrevista em fevereiro/2010) 

 

Desde que começou a coopera tem estes mutirão – puxirão, pixiram. Tem 
algumas horas de palestra... eu trabalho de um maneira o desbaste – a 
troca de experiência entre nós é muito importante, considero isto fantástico, 
a própria natureza já nos mostra como fazer – aquela fruteira tem que dar 
luz para a outra ... isto é encantado. Nos reunimos meio dia (7 às 11 
horas)... antes era o dia todo... Em nosso grupo – aqui toda sexta-feira 
fazemos o mutirão. Nesses pixirom – na hora da palestra – se tem problema 
é nesta hora que vai buscar resolver os problemas – como deveria ser feito, 
é passado sobre todos os problemas e o que foi discutido no grupo, por 
exemplo como tá o andamento da coopera (...). 

 

O mutirão expressa um dos elementos centrais das estratégias de 

reprodução social das famílias associadas à Cooperafloresta. No próximo capítulo, 

outras dinâmicas de reciprocidade são apresentadas. 
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CAPÍTULO 5 – OUTRAS FORMAS DE RECIPROCIDADE: OS PROCESSOS DE 

MEDIAÇÃO E SOLIDARIEDADE PARA ALÉM DO LOCAL 

 

(...) nesse contexto político e cultural que se pretende desenvolver 
algumas reflexões sobre o papel dos mediadores no processo de 

construção de uma outra agricultura ou de um outro agricultor, 
imbuído do seu direito de reivindicar o reconhecimento da diferença. 

Não podendo se constituir em portador de um projeto político próprio, 
esse agricultor depende de alianças com outros agentes irmanados 

pelos mesmos interesses e capazes de formular sistematicamente as 
demandas e o reconhecimento da eficácia e legitimidade da 

proposição. Por isso, tanto a elaboração do projeto como sua 
colocação em prática pressupõem a interligação de mundos 

diferenciados por saberes especializados (...). O projeto político só se 
viabiliza pela produção de certas equivalências fundamentais à 

produção de determinados consensos e códigos  
comuns, constituidores do espaço social da mediação. 

(Delma Pessanha NEVES, 2008a, p. 175-176) 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e analisar os limites e potenciais 

das interações institucionais construídas pela Cooperafloresta com outras 

organizações (governamentais e não governamentais); interações que estabelecem 

dinâmicas de colaboração solidária e processos de reciprocidade, efetivando alguns 

nódulos de uma rede de solidariedade e participação. As estratégias de ajuda e 

troca de experiências permitiram a organização de projetos e parcerias ao longo dos 

anos de história da Cooperafloresta, inclusive explicitados pelos mecanismos de 

comercialização e certificação participativa, os quais demonstram, de certa forma, a 

preocupação com as alternatividades no conjunto da cadeia produtiva.  

As redes de troca e reciprocidade instituídas ao longo da história da 

Cooperafloresta são construídas por processos de mediação. Os mediadores que ali 

atuaram foram tanto agentes locais (técnicos, lideranças) quanto de instituições e 

organizações locais e extralocais. Assumiram papel transformador e mobilizador na 

construção das alternatividades que resultaram na criação dos novos sistemas 

produtivos e organizativos e na formação da Cooperafloresta. Também facilitaram a 

integração em redes e outros movimentos extralocais. Os processos de mediação 

“põe em jogo relações sociais estruturadas por interações ou interseções, que 

agregam redes ou pontos que se intercruzam” (NEVES, 2008, p. 10). 

Os agentes mediadores desenvolvem um papel amplo nos espaços 

sociopolíticos e vislumbram as mudanças nos modos de vida em prol de uma maior 

qualidade de vida. “Os mediadores são, em grande parte, militantes políticos 
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fundamentais no exercício de constituição, de consagração e de divulgação de 

novos ideais, metas e modos de organização, em geral agregados em torno de 

alianças estabelecidas por redes de instituições ou movimentos sociais” (NEVES, 

2008, p. 10). Militantes aqui entendidos de forma ampla, podendo ser reconhecidos 

como técnicos, pesquisadores, ONGs e Associações vinculadas à Rede Ecovida, 

assim como os próprios agricultores familiares da Cooperafloresta quando 

desenvolvem o papel de agentes multiplicadores – tarefa em que efetivam o papel 

de mediação na construção do projeto de desenvolvimento mais participativo e 

solidário, centrado nas diversas formas de reciprocidade vivenciadas nos vários 

espaços da Cooperafloresta. 

 

5.1 REDES POPULARES E AS BASES PARA A INTERCONEXÃO DAS 

EXPERIÊNCIAS LOCAIS 

  

A intensificação da informação e a mundialização do capital modificou a 

relação entre o espaço local e os extralocais – regionais, estaduais, nacionais e 

globais – indicando outras formas de ordenamento territorial. Desse modo, a 

estrutura das redes é o elemento que melhor explica os fluxos entre atores, escala e 

território na atualidade. As redes, para Castells (2003, p. 566), são formadas por 

“nós” interconectados, um sistema aberto e dinâmico, e consideradas “instrumentos 

apropriados para a economia capitalista e a globalização”. Porém, a multiplicidade 

de suas formas permite admitir que, ao lado das redes que surgem do sistema 

hegemônico, existem outras formas igualmente dinâmicas e densas de inter-relação 

social, como podemos perceber na Rede Ecovida de Agroecologia e nos grupos de 

associados da Cooperafloresta. 

A interconconexão alternativa prescinde de maior proximidade entre seus 

atores. A expansão dessas trocas forma redes que fornecem maior apoio para suas 

práticas, discursos e estratégias. Contextualizando para a realidade latino-

americana, o fortalecimento destas redes é importante para a elaboração de 

espaços de contra-hegemonia, evitando com isso o aparecimento de modelos que 

descaracterizam ou que não se sustentam diante da diversidade cultural. A 

visibilidade destes movimentos, como afirma Sousa Santos (2007, p. 10), permite 

“potenciar a voz daqueles que têm sido vítimas da globalização neoliberal, sejam 

estes povos indígenas, camponeses sem terra, mulheres pobres, trabalhadores ou 
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imigrantes ilegais”. A interconexão entre eles, dando um novo estatuto para o local – 

o de local que tem a potencialidade de se fazer ouvir para além de suas fronteiras – 

é a base do que chamou de globalização alternativa. 

As redes sociais, na análise da questão alimentar e a partir da realidade dos 

países do Sul, desenvolvem os mercados locais, regionais e nacionais. Mais do que 

isso, permitem aprendizado e trocas simbólicas que constituem o substrato de 

formas extracomunitárias de reciprocidade e solidariedade. 

No caso específico dos mercados, os mercados locais tornam-se 

estratégicos como referência para a agricultura orgânica. Nesse viés, as redes 

propiciam a diversidade de produtos com as trocas locais e regionais e permitem 

que um maior número de pessoas passe a ter acesso a alimentos de melhor 

qualidade nutricional. Com isso, a estrutura das redes potencializa a eficiência 

energética por meio da logística de distribuição e comercialização dos produtos, 

diminuindo a dependência do mercado externo.  

No aspecto social, as redes favorecem os produtores, uma vez que podem 

eliminar ou diminuir a dependência do intermediário. Com isso, quando se pensa na 

agricultura familiar, é possível que esses atores obtenham melhor rendimento, que 

pode ser utilizado para agregar valor a sua prática ou para melhoria de suas 

condições de vida.  

A complexidade da dinâmica social, especialmente quando analisada sob o 

ponto de vista da realidade dos países do Sul, comporta estas redes. Trata-se de 

reconhecer a multiplicidade do espaço que, de acordo com Milton Santos (2008, p. 

106), “é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 

entre sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único onde a história se dá”. 

A inserção em redes alicerçou as bases da formação e de desenvolvimento 

da Cooperafloresta. A seguir, vamos entender como se constituíram algumas das 

redes de colaboração solidária e processos de mediação que contribuíram para essa 

história. 
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5.2 PROJETOS E AÇÕES DE PARCERIA E INTERCÂMBIO: mediadores e 

construção de redes de colaboração e reciprocidade  

 

As ações da Cooperafloresta não se reduzem aos territórios locais, mas 

expandem suas fronteiras mediante processos de intercâmbio com outras 

organizações, com o intuito de troca de experiências técnicas e organizacionais. 

Essas ações manifestam dinâmicas de reciprocidade e solidariedade que podem 

indicar a possibilidade de uma reorientação do desenvolvimento no sentido contra-

hegemônico, amplificando as redes sociais em torno da agroecologia e agrofloresta. 

Ao mesmo tempo, a percepção de sua posição e papel na realidade extralocal é 

construída entre os agricultores que se veem como agentes da sustentabilidade 

planetária, como exemplifica a fala de Pedro Baiano: 

 

O fato de você andar em direção ao uso sustentável dos recursos, só por 
isso já contribui, uma relação saudável de humanos com a natureza. 
Sustentabilidade: papel do indivíduo, dando sentido à própria vida, 
contribuindo com a história do mundo. Contribui para reduzir os efeitos do 
câmbio climático. O que importa é o que estamos fazendo. (Pedro Baiano, 
Comunidade Córrego do Franco, Adrianópolis/PR – Cooperafloresta, 
entrevista em fevereiro de 2010) 

 

Como exemplo das experiências de intercâmbio nas quais a Cooperafloresta 

se engajou, destacamos duas formas de ações: 1.) Interações não governamentais 

via o Movimento do Mutirão Agroflorestal, a AOPA (Associação de Agricultura 

Orgânica do Paraná) e a Rede Ecovida de Agroecologia e, 2.) Interações via 

projetos com recursos governamentais – Projeto IGUATU, Projeto Abelhas, Projeto 

Agroflorestar, Projeto Agroflorestas e Projeto Frutos da AgroFloresta21. 

Poderemos ver nesses exemplos, assim como no próprio processo de 

formação da Cooperafloresta, a ação de mediadores que potencializaram tais 

intercâmbios e aprendizados, dando condições para que a associação tomasse os 

caminhos que hoje percorrem. 

 

                                            
21 Articulações e imbricações com outros movimentos e agentes sociais foram e são realizadas. Aqui 
estamos destacando algumas delas, nas quais ocorrem processos de parcerias e mediação na 
construção do alternativo.  
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5.2.1 Interações não governamentais: relações de ajuda mútua 

interinstitucionais 

 

Como foi indicado no capítulo 4, para entender as relações de ajuda mútua e 

reciprocidade que se desenvolveram na Cooperafloresta é preciso situá-la no âmbito 

do Movimento do Mutirão Agroflorestal, pois este movimento possibilitou a 

experimentação da importância do uso do mutirão não somente como um 

mecanismo de ajuda mútua resgatada da cultura camponesa, como também para 

entender que por meio dos mutirões se amplificam as estratégias de troca e ações 

recíprocas na implementação dos SAFs e no seu manejo. Tal movimento colaborou 

nos momentos iniciais de estruturação de alguns agricultores da Cooperafloresta 

(mesmo antes da fundação da associação propriamente dita) e potencializou os 

diversos espaços de troca e intercâmbio no decorrer de sua história.  

O Movimento Mutirão Agroflorestal “sempre foi um movimento espontâneo, 

com livre participação de todos os interessados. O grupo possui organização e 

dinâmica próprias, e desde o início se propôs a trabalhar de forma auto-gestionária” 

(PINHO, 2008, p. viii) e destaca-se nesse movimento uma influência fundamental da 

perspectiva de agrofloresta sucessional proposta por Ernest Götsch, o qual 

participou em muitos momentos dessas ações do Movimento. Reúne diversas 

comunidades e organizações de agricultores de vários estados do país desde 1996, 

inclusive agricultores e técnicos que futuramente vão construir e fundar a 

Cooperafloresta. O Movimento do Mutirão Agroflorestal tem por meta desenvolver 

vivências de manejo agroflorestal, integração de conhecimentos e avaliação do uso 

de técnicas. Para tanto,  

 

O Grupo Mutirão Agroflorestal tem como seus principais objetivos:  
i) construção coletiva do conhecimento em agrofloresta a partir do trabalho 
prático e participativo;  
ii) capacitação de técnicos, estudantes e agricultores em técnicas de 
manejo e estratégias de desenvolvimento rural baseado em agroflorestas;  
iii) desenvolvimento de metodologias educativas com vivência na 
implantação, manejo e avaliação de agroflorestas; e  
iv) difusão dos princípios e técnicas do manejo agroflorestal a partir de 
vivências práticas. (GARROTE et al., 2002) 

 

As experiências vivenciadas, ao longo destes anos, por este grupo, 

desvelam processos de reciprocidade, com ênfase na troca de conhecimentos e 
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multiplicação de dispositivos de aprendizagem. Das várias vivências organizadas, 

algumas foram realizadas junto aos agricultores da Cooperafloresta, tanto na Barra 

do Turvo/SP quanto em Adrianópolis/PR, conforme descreve Renata Zambello de 

Pinho, em artigo para ANPPAS construído a partir de sua pesquisa de mestrado 

sobre o Movimento Mutirão Agroflorestal, destacando, dos 37 momentos de 

vivências, estes três feitos no Vale do Ribeira: 

 

5o) FEV/1997 – Barra do Turvo/SP – Visitas às áreas  dos agricultores para 
troca de experiências, com realização de diagnóstico onde foram abordados 
o histórico das áreas, levantamento dos problemas e planos para manejos 
futuros. 15o) SET/1998 – Barra do Turvo/SP – Acompanhamento da visita 
de Ernst Götsch aos agricultores da região. Momento de conflito interno no 
grupo, que parou para fazer um balanço geral. O encontro contou com 26 
participantes, além de agricultores da região (Barra do Turvo e 
Adrianópolis). 21o) JUL/1999 – Barra do Turvo/SP – Avaliação das 
experiências dos agricultores do pólo agroflorestal de Barra do Turvo e 
Adrianópolis. Divisão das pessoas em três grupos, sendo dois grupos com 
os “antigos” e um grupo de pessoas novas, com as quais seria realizado um 
trabalho de forma diferenciada. Visitas às áreas de três agricultores (Sr. 
José Maria, a família Bonruque e Sr. Natálio), onde foi feito o diagnóstico 
participativo e trocas de ideias entre os agricultores e o restante do grupo. 
Foram também visitados outros agricultores: Augusto, Pedro Baiano e 
Felipão, Reinaldo (Nardo), Penicha e Sr. Sezefredo, com 32 participantes e 
mais 10 agricultores do local. (PINHO; ESPÍNDOLA; CARMO, 2008) 

 

Suas vivências e estratégias efetivaram a construção de uma rede de 

agricultores, técnicos e estudantes interessados nas alternativas da agrofloresta, 

buscando efetivar a socialização de materiais bibliográficos (assim como a 

elaboração de pesquisas sobre esta temática), troca de sementes, mudas, uma 

dinâmica para discutir os problemas e buscar as soluções mediante práticas 

agroflorestais.  

Essas dinâmicas culminaram posteriormente, em 2004, na formação de uma 

ONG, denominada “Mutirão Agroflorestal”, a qual definiu a metodologia desses 

encontros como mutirão: 

 

Os encontros (mutirões) propiciam a construção do conhecimento integrado, 
gerando e sistematizando informações sobre agrofloresta e processos 
educacionais, por meio de:  
i) diagnóstico, planejamento e implantação de áreas experimentais / 
demonstrativas em diversos contextos sócio-ambientais;  
ii) troca de experiências; 
iii) dinâmicas e vivências para estimular a percepção e compreensão dos 
ecossistemas; e  
iv) atividades lúdicas como processo didático e expressão dos 
aprendizados. (GARROTE et al., 2002) 
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Esses encontros amplificaram os canais de interação dos agricultores da 

Cooperafloresta, principalmente em função de permitir não somente o crescimento 

dos conhecimentos técnicos, mas também, e, sobretudo, as possibilidades de 

vivência de espaços de valorização de princípios morais de solidariedade e de 

alteridade – características dos mutirões. Para tanto, o Movimento do Mutirão 

Agroflorestal efetivou mecanismos de difusão e eco, materializados em locais de 

referência, dos quais algumas áreas de agricultores da Cooperafloresta:  

 

Os locais de intervenção, por estarem em contextos bem distintos, trazem 
uma riqueza muito grande para o grupo, pois possibilitam o trabalho em 
áreas ambientalmente diversas e com objetivos diferenciados pelas 
demandas locais, se adequando às necessidades dos participantes, 
podendo ser mais voltados para estudantes ou para agricultores, por 
exemplo. As áreas implantadas nas diversas regiões passaram a constituir 
os “núcleos”, que são as unidades experimentais e demonstrativas e 
aglutinam instituições locais e pessoas da região, formando pólos de 
irradiação e difusão da proposta. (GARROTE et al., 2002) 

 

A missão do “Mutirão Agroflorestal”, expressa em seu site 

(http://mutiraoagroflorestal.org.br), demonstra as estratégias de reprodução dos 

diversos atores envolvidos nas agroflorestas sucessionais, havendo a construção de 

vínculos e alianças em prol de uma reciprocidade comunitária e camponesa. O 

Mutirão Agroflorestal, já institucionalizado como uma ONG, definiu sua missão em 

“contribuir com a construção de sociedades sustentáveis por meio de uma rede de 

integração de pessoas em torno de aprendizagem, vivências, experimentação e 

estímulo à produção agroflorestal”, e, também, na “construção de novas formas de 

relacionamento em que o Ser Humano atue nos processos naturais como parte 

integrante na geração de biodiversidade e abundância de vida. Tem como princípios 

fundamentais o amor, a cooperação e a solidariedade” (MUTIRÃO 

AGROFLORESTAL, 2012). (ver Figura 55) 
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Figura 55 – Logomarca da ONG Mutirão Agroflorestal e Exemplo de Folder de 
Curso de Capacitação em Agrofloresta Sucessional 

 
 

 
Fonte: MUTIRÃO AGROFLORESTAL (2012) 

 

O movimento do Mutirão Agroflorestal, além de contribuir nos processos de 

formação de vários agricultores da Cooperafloresta, potencializou os vários canais 

de contatos destes agricultores, que adiante fundaram a Associação. Ademais, as 

diversas áreas de manejo organizadas pelos associados da Cooperafloresta se 

tornaram referência para os diversos profissionais e entidades vinculadas ao Mutirão 

Agroflorestal. Essas redes tanto técnicas quanto sociopolíticas foram e são 

estratégicas para os processos de crescimento e organização da Cooperafloresta. 

Nessa perspectiva, um dos grupos da Cooperafloresta organizou um Centro 

de Vivência agroflorestal que é administrado pelo Pedro Baiano e Maria de Lourdes, 

tendo por objetivo a formação e multiplicação dos conhecimentos em agrofloresta e 

agroecologia – o Centro de Envolvimento Agroflorestal Felipe Moreira (ver Figura 56 

– imagens das vivências). As vivências são realizadas seguindo o modelo do Mutirão 

Agroflorestal, com grupos variados de pessoas (agricultores, pesquisadores, 

técnicos e simpatizantes), provindas de diversas regiões do Brasil e também 

(inclusive) com participação de estrangeiros, sendo que existe um alojamento e 

estrutura para receber cerca de 25 a 30 participantes por vez.  
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Figura 56 – Centro de Envolvimento Agroflorestal – imagens da V e VI Vivência 
Agroflorestal 

 

 

Fonte: CENTRO AGROFLORESTAL FELIPE MOREIRA, 2013.   
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Uma das atividades da vivência é organizada no formato de mutirão, com o 

objetivo de efetivar as trocas de conhecimento e envolvimento com as práticas do 

manejo agroflorestal, ocorrendo muitas vezes a participação de outros agricultores e 

técnicos da Cooperafloresta. Os participantes da vivência também desenvolvem 

experiências de manejo nas terras de outros agricultores da Cooperafloresta, sendo 

essas atividades uma das possibilidades de conhecer mais de uma área e modelo 

de manejo e organização da produção agroflorestal, ampliando o leque de 

aprendizado e as redes instituídas também pelo Movimento do Mutirão Agroflorestal.  

Outros processos de interconexão construídos pela Cooperafloresta foram 

as parcerias realizadas com a AOPA – Associação de Agricultura Orgânica do 

Paraná.  

A participação em espaços organizados e(ou) assessorados pela AOPA 

(Associação de Agricultura Orgânica do Paraná – fundada em 1995) foi relevante 

para desenvolvimento das atividades de entreajuda dos agricultores da 

Cooperafloresta. Essa inserção permitiu que se criassem diversos mecanismos de 

interação na região do Vale do Ribeira e, posteriormente, para além desta região.  A 

AOPA originalmente foi uma associação de agricultores ecológicos da região 

metropolitana de Curitiba, porém se instituiu em 2004 como uma ONG, sendo 

nomeada “Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia”.  A AOPA 

contribuiu na integração e qualificação dos agricultores da Cooperafloresta na 

produção agroecológica e nas alternativas de comercialização, não só em feiras de 

orgânicos em Curitiba e Região, mas também em redes de comercialização em 

outros estados. A AOPA foi o primeiro canal de abertura para a comercialização dos 

produtos dos agricultores, conforme lembra Pedro Baiano:  

 

Aí a coisa começou a crescer, foi entrando mais gente. Através da AOPA e 
com a ajuda do Nelson, foi aberto espaço pra gente comercializar nossas 
coisas no Passeio Público, em Curitiba. Como tinha muita coisa nos matos 
por aí que era naturalmente Agrofloresta, tipo uma capoeira abandonada, 
um quintal abandonado, que as pessoas não tinham o hábito de botar 
veneno, e nem nada dessas coisas, as bananeiras que ficavam cresciam 
junto com o mato, algumas frutas também cresciam junto com o mato, e 
isso era uma coisa que o agricultor não tinha como comercializar, essa feira 
do Passeio Público abriu possibilidade pra isso, e quando ninguém tinha de 
onde tirar nenhum dinheirinho, aquilo veio que veio que nem uma luva, nós 
chegamos a ter trinta pessoas envolvidas nessa feira. E sem dúvida a 
AOPA abriu e possibilitou isso, sendo importante lá atrás, além de nos 
ensinar como fazer outra agricultura. (SOUZA; SILVA, 2013, p. 33) 
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Nesses aspectos, importante destacar que a AOPA tinha por meta organizar 

processos alternativos aos mecanismos de exclusão do mercado alimentar, sendo 

que se propõe como missão: “promover o desenvolvimento da agroecologia, a 

recuperação de nascentes, com mata ciliar, criação de sistemas agroflorestais, 

preservação do meio ambiente – viabilizando uma agricultura sustentável”. Paulo 

Henrique Mayer (2006, p. 15), em artigo sobre a transição agroecológica na região 

metropolitana de Curitiba, destaca que: 

 

Diante desse panorama estrutural adverso, um número crescente de grupos 
e organizações da agricultura familiar se mobiliza para construir e 
disseminar alternativas técnicas, econômicas e sócio-organizativas para o 
enfrentamento das dificuldades. Assessorados pela Associação para o 
Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA), esses grupos vêm promovendo 
ações em diferentes campos que, juntas, contribuem para a promoção de 
níveis superiores de sustentabilidade nos agroecossistemas geridos pela 
agricultura familiar da região.  

 

Mais uma inserção fundamental para a ampliação dos horizontes de atuação 

da COOPERAFLORESTA foi sua participação na Rede Ecovida de Agroecologia, na 

qual reúnem agricultores, ONGs e cooperativas de consumidores em diversos 

núcleos na Região Sul, inclusive tendo como participante a AOPA – elo que integrou 

inicialmente a Cooperafloresta na Rede (este vínculo da Cooperafloresta à Rede 

Ecovida foi apresentado e analisado no capítulo 2). 

Essas interações efetivadas por meio do Mutirão Agroflorestal, AOPA e 

Rede Ecovida não foram as únicas, mas constituíram nódulos estratégicos na 

construção de elos com outras instituições não governamentais e instituições 

governamentais, possibilitando também a participação e elaboração de projetos que 

contribuíram de forma significativa nas ações de reprodução social das famílias 

associadas da Cooperafloresta. 

 

5.2.2 Interações via projetos com recursos governamentais  

 

A Cooperafloresta efetivou em sua trajetória algumas ações importantes 

geradas a partir de projetos mantidos com recursos públicos, mediante parcerias e 

interações institucionais significativas. Estes projetos apresentam diversas metas, 

das quais destacamos processos de sistematização das experiências vivenciadas 

pelos agricultores da Cooperafloresta e os vários espaços de troca e intercâmbio 
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nas técnicas em agroecologia e agrofloresta. Na sequência serão apresentados e 

analisados alguns dos projetos desenvolvidos no âmbito da Cooperafloresta: Projeto 

Iguatu, Projeto Abelhas e Projeto Agroflorestar. Além desses que serão aqui 

analisados a Cooperafloresta, mais recentemente, participa do Projeto 

Agroflorestas22 e do Projeto Frutos da AgroFloresta23.  

O Projeto Iguatu, financiado pela Petrobras, foi umas dessas primeiras 

ações organizadas com recursos públicos, um pouco antes do Projeto Abelhas. O 

Projeto Iguatu expandiu e qualificou as ações agroflorestais e teve por objetivo 

“realizar ações de formação e capacitação, adoção de tecnologias, geração de 

referências técnico-científicas, contribuindo para a recuperação e conservação 

ambiental e para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades” 

(PETROBRAS, 2008). Importante frisar que este projeto expandiu as interconexões 

da Cooperafloresta com outras organizações além da AOPA que também participa 

desse projeto, como: FETRAF/SUL (Federação dos Agricultores da Agricultura 

Familiar da Região Sul), CNPF/Embrapa (Centro Nacional de Pesquisas em 

Florestas da Embrapa) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pode-se afirmar 

que essas interações com outras instituições é um dos elementos mais importantes 

para a Cooperafloresta, pois garantiu a ampliação das trocas de experiências para 

além do território local de ação da associação.  

O Projeto “Abelhas, Agroflorestas e Gentes” (ver Figura 57) foi aprovado em 

2006 no “Programa Petrobras Fome Zero” e iniciou suas atividades junto à 

Cooperafloresta no segundo semestre de 2007, com o principal objetivo de 

“implantação de abelhas com e sem ferrão em todos os agricultores associados e 

construção de uma Casa do Mel” (COOPERAFLORESTA, 2011a). Inicialmente 

                                            
22 O Projeto AGROFLORESTAS foi realizado em parceria com a EMBRAPA Florestas 
(CNPF/Embrapa – Colombo/PR), cujo título é “Sustentabilidade de Sistema Agroflorestal Multiestrata 
Sucessional na Floresta Atlântica Densa do Estado do Paraná – Projeto Agroflorestas”. 
23 “O Projeto Frutos da AgroFloresta: gerando alimentos, renda e autonomia para famílias 
agricultoras e quilombolas, proposto pela Cooperafloresta - Associação dos Agricultores 
Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis, selecionado pelo Edital 2010 do Programa 
Desenvolvimento & Cidadania da Petrobras, enquadra-se na Linha Programática de Geração de 
Renda e Oportunidade de Trabalho, tendo como Tema Transversal em suas ações as populações 
quilombolas. Tem como área de atuação o Vale do Ribeira e o Litoral Paranaense, envolvendo 
famílias agricultoras e quilombolas nos municípios de Barra do Turvo (SP) e no Paraná: Adrianópolis, 
Bocaiúva do Sul, Morretes e Antonina”. Destaca-se neste projeto uma das metas: “Este projeto vem 
no sentido de aprimorar a agroindustrialização da produção agroflorestal da Cooperafloresta 
através do desenvolvimento de produtos agroflorestais processados ecológicos, contando com uma 
gestão adequada e comercialização eficiente que gere renda e autonomia para as famílias 
agricultoras e quilombolas” (COOPERAFLORESTA, 2010a). (grifos nosso) 
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atingiu cerca de 75 famílias, dentre elas a família do seu Adão (comunidade do 

Cedro – Barra do Turvo/PR), que expõe um anseio realizado por meio desse projeto: 

“sempre foi um sonho um dia trabalhar com abelhas e graças a Deus, está virando 

realidade!” (COOPERAFLORESTA, 2011a). 

 

Figura 57 – Imagens do Projeto Abelhas 

 
Fonte: COOPERAFLORESTA, 2011a.  

 

Nesse projeto buscou-se a implementação dos apiários nos diversos grupos 

da associação, a efetivação dos processos de capacitação e instrumentalização no 

manejo desta produção nas variadas etapas, conforme explicita José Baleia 

(comunidade Aroeira – Barra do Turvo/SP), que avalia: “eu lido há 15 anos, mas 

hoje entendi que nunca trabalhei com abelhas. Se a gente manejar, como estamos 

aprendendo, então a coisa vai mudar completamente! Vamos nos tornar parceiros 

delas!” (COOPERAFLORESTA, 2011a).  

Além do manejo, o projeto propiciou uma agregação mais significativa dos 

produtos das abelhas (mel, pólen e própolis) à dinâmica de escoamento da 

produção, com o transporte e a comercialização coletiva potencializada por uma 

casa do mel.  

As redes construídas para fora da Cooperafloresta são relevantes e indicam 

o papel dos mediadores na localização de recursos e elaboração de projetos. Ao 

mesmo tempo, mostram como a ideia de formação de coletivos e de entreajuda já 

está incorporada aos habitus dos agricultores locais. Por sua vez, quando já em 

implantação, o Projeto Abelhas, em função das vivências no manejo da apicultura e 

no beneficiamento dos seus produtos, potencializou os momentos de troca e 
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entreajuda nos grupos da associação, conforme foi abordado no capítulo 4 quando 

se analisam as ações de trabalho nas atividades ligadas ao mel. 

Outro projeto que é relevante destacar é o “Agroflorestar: Co-operando com 

a Natureza”, com recursos da Petrobras, o qual visou ampliar os espaços de 

implantação de novas áreas pela formação dos agricultores agrofloresteiros, além de 

aperfeiçoar a formação dos agricultores já trabalhando com agrofloresta – que é o 

caso, especialmente, da Cooperafloresta. Também visou expandir a tecnologia dos 

sistemas agroflorestais com visitas técnicas e intercâmbio, pois, além dos 

agricultores associados à Cooperafloresta, abrange comunidades tradicionais de 

agricultores nos municípios de Antonina e Morretes (litoral do Paraná). Os objetivos 

do Projeto Agroflorestar foram:  

 

Promover a recuperação e conservação dos recursos naturais, com foco na 
fixação de carbono e emissões evitadas, através do aprimoramento e 
ampliação da prática agroflorestal junto à agricultura familiar e comunidades 
quilombolas, gerando referenciais técnicos e metodológicos, socializando e 
multiplicando os conhecimentos e experiências construídos através de 
atividades de formação, capacitação, intercâmbios e educação ambiental. 
Serão implementadas ações para formação e capacitação enfocando a 
agrofloresta, gestão dos recursos naturais e adequação ambiental; 
assessoria técnica e fomento à produção de produtos agroflorestais; 
pesquisa e geração de indicadores e metodologia de fixação de carbono; 
educação ambiental e estímulo ao consumo consciente e responsável. 
(COOPERAFLORESTA, 2010, p. 11) 

 

O Agroflorestar viabilizou parcerias em diversas dimensões, efetivando 

interação entre dezenas de instituições governamentais e não governamentais, o 

que tornou a Cooperafloresta referência em SAFs e nos processos de solidariedade, 

conforme registrado pela própria associação:  

 

A alternativa agroflorestal para o Vale do Ribeira como uma solução viável 
tanto do ponto de vista ambiental quanto social, vem recebendo a 
cooperação e apoio de organizações governamentais, não governamentais 
e da iniciativa privada, no âmbito local e regional.  O patrocínio da Petrobrás 
Ambiental e a articulação entre a Cooperafloresta e as 31 organizações 
listadas à seguir (ver quadro 23), torna possível a realização desse 
projeto. A perspectiva de se manter uma ação conjunta e complementar 
durante a execução do projeto, proporcionará condições para se 
estabelecer vínculos e compromissos que perdurem após o término do 
projeto. (COOPERAFLORESTA, 2010) (grifo nosso) 
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Quadro 23 – Lista de Organizações parceiras no Projeto Agroflorestar 
• Associação dos Produtores de Rio Branco do Sul – Rio Sul 
• Associação dos Remanescentes de Quilombos do Bairro 

Areia Branca 
• Associação Nova Esperança Quilombola do Bairro Cedro 
• Associação dos Remanescentes de Quilombos do 

Estreitinho 
• Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do 

Vale do Ribeira e do Litoral Sul - SINTRAVALE 
• Associação de Trabalhadores na Educação e Produção em 

Agroecologia Milton Santos 
• Cooperativa de Assessoria Técnica Integral do Vale do 

Ribeira - CATIVAR 
• Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em 

Agroecologia - CEAGRO 
• Centro de Formação Sócio-Agrícola Dom Hélder Câmara 
• Escola Estadual do Bairro Rio Vermelho 
• Escola Estadual Luiz Darly 
• EMATER Antonina 
• Embrapa Florestas 
• Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz - 

ESLAQ/USP- Depto. de Produção Vegetal 
• Escola Latinoamericana de Agroecologia - ELAA  
• Floresta Nacional do Açungui – FLONA Açungui 

• Heifer Internacional 
• Instituto de Pesquisa Cananéia – IPEC / Ponto de Cultura “ 

Caiçaras” 
• Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania 

do Vale do Ribeira - IDESC 
• Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma 

Agrária- ITEPA 
• Instituto Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Agroecologia Laudenor de Souza 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
• Parque Estadual do Rio Turvo 
• Prefeitura Municipal Antonina 
• Prefeitura Municipal de Barra do Turvo 
• Prefeitura Municipal de Morretes 
• Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - UFPR 
• Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS Barreiro 

Anhemas 
• Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS dos 

Pinheirinhos 
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaperuçu  
• Universidade Federal do Paraná – UFPR 
• Visão Mundial 

Fonte: COOPERAFLORESTA (2010). 
 

Neste projeto foram elencadas várias ações, das quais explicitamos duas 

(COOPERAFLORESTA, 2010, p. 12), que são práticas que definem estratégias de 

troca e entreajuda não somente nas questões de trabalho, mas também como troca 

de conhecimento e troca de materiais:  
 

Mutirões agroflorestais: Com periodicidade quinzenal todas as famílias 
dos grupos reúnem-se em mutirão na propriedade de uma família para 
executar as práticas de manejo agroflorestal. Neste momento são 
executadas qualificações e reorientações da agrofloresta, permitindo a 
capacitação coletiva. Também ocorrerão mutirões-oficinas com a presença 
dos técnicos para o aprofundamento das práticas. Neste momento ocorrerá 
o Planejamento das áreas: O planejamento é um elemento chave no 
trabalho de implantação e manejo das agroflorestas, através do qual cada 
família agricultora define e orienta os passos a serem seguidos, bem como 
se organiza para realizá-los. É um instrumento fundamental na prática da 
Cooperafloresta, sendo um momento de síntese de diversas estratégias já 
colocadas em prática com sucesso em diferentes situações. A transição 
para a agrofloresta pressupõe arranjos que viabilizem melhorias no 
autoconsumo das famílias, bem como na renda a curto e médio prazo, 
enquanto as espécies florestais e frutíferas de produção mais tardia vão se 
desenvolvendo. O projeto viabilizará uma consultoria especializada para 
qualificar os planejamentos através da avaliação das estratégias adotas e 
proposição de adequações para a melhoria de sua eficiência. Para 
incentivar e viabilizar a adoção da agroflorestas serão fornecidas sementes, 
mudas e outros materiais propagativos às famílias agricultoras.  
Agentes multiplicadores: Os multiplicadores terão a função de internalizar 
e dinamizar as propostas do projeto nos grupos, potencializando e 
capilarizando o trabalho de assessoria técnica, tornando-se um referencial 
na comunidade para as questões relacionadas com agroecologia, 
agrofloresta e conservação dos recursos naturais. Cada agente 
acompanhará em média 5 famílias em seus grupos, assessorando-as no 
planejamento e manejo das áreas. Como incentivo a este trabalho, os 
agentes receberão sementes, mudas e outros materiais propagativos que 
serão utilizados em suas propriedades, incrementando suas agroflorestas.  
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Percebe-se, com as práticas realizadas no âmbito do Projeto Agroflorestar, 

um processo de geração de maior autonomia técnica por parte dos agricultores, a 

partir das ações dos agentes multiplicadores. Essas ações também são utilizadas no 

Projeto Agroflorestas. O agente multiplicador é considerado  
 

(...) elemento estratégico na consolidação e continuidade das propostas, 
pois enquanto membros das comunidades locais possuem vínculos e 
compromissos que extrapolam o âmbito do projeto. As ações educativas, 
também versarão sobre a agregação de renda conferindo sustentabilidade 
econômica às atividades implantadas. Os grupos com mutirões quinzenais e 
reuniões mensais para reflexões, discussões, avaliações e troca de 
experiências, favorecem a construção de uma identidade e de objetivos 
comuns que extrapolam a esfera do projeto. Assim, criam-se condições 
favoráveis para que desenvolvam sua autonomia e se articulem em espaços 
e processos que permitam o empoderamento das famílias agricultoras para 
que possam discutir e propor ao Poder Público, políticas que incentivem a 
produção, processamento e comercialização dos produtos agroflorestais da 
agricultura familiar, bem como estratégias para a recuperação e 
conservação dos recursos naturais. (COOPERAFLORESTA, 2010) 

 

O processo de aprendizado por intermédio de agentes multiplicadores não 

foi implantado pelo Projeto Agroflorestar nem pelo Projeto Agroflorestas, pois já era 

utilizado anteriormente na Cooperafloresta, principalmente nas ações de 

capacitação inclusas no Projeto Iguatu. 

Por meio dos projetos, ações de capacitação para agrofloresta foram 

ampliadas na associação e, principalmente, foram implantadas para fora da região 

da Cooperafloresta. Os agentes multiplicadores não suprem as necessidade do 

trabalho e assessoria dos técnicos vinculados à Associação. Possibilitam a 

potencialização do saber repassado pelos técnicos. No período de execução dos 

projetos, vários agricultores se capacitaram para complementar o trabalho de 

orientação no manejo agroflorestal e agroecológico, conforme destaca Claudinei 

(comunidade dos Três Canais – Adrianópolis/PR): “E agora recentemente com os 

multiplicadores, começamos a amadurecer mais aquilo que já vinha melhorando. 

Discutir ideias para criar um plano. Planejar os degraus de plantas. Ter mais direção 

para aquilo que a gente vinha pensando” (COOPERAFLORESTA, 2010, p. 7).  

Os agentes multiplicadores tornam-se mediadores dos processos de troca 

de conhecimento nas práticas agroflorestais e agroecológicas dentro dos grupos e 

das comunidades de agricultores. Não é um processo de via única, pois os 

mecanismos de reciprocidade são fortalecidos na troca das experiências 

desenvolvidas em cada área de agrofloresta e em cada grupo. O seu José Baleia 



210 

 

(comunidade de Aroeira – Barra do Turvo/SP) ressalta a importância dos agentes 

multiplicadores:  

 

O trabalho dos multiplicadores é um dos pontos chaves da agrofloresta. 
Quando a pessoa é um multiplicador interessado, ela realmente faz com 
que certas áreas se deslanchem. Aprendi, gostei e tudo que a gente gosta, 
quando bota em prática, funciona bem. Então a gente também pega aquele 
gosto de passar para frente. Trabalhar junto, levar aquela prática com 
bastante carinho. É como adubar. É como chegar terra numa planta 
novinha. Tem que ter cuidado pra não pisar, pra não amassar a folha. 
Através dessa amizade, dessa união, desse crescimento, desse gosto que o 
multiplicador já tem dentro dele, ele passa então para aquela família, que 
ainda não tem essa prática. Aí a coisa cresce. (COOPERAFLORESTA, 
2008). 

 

Outra ação estratégica organizada no Projeto Agroflorestar, aliado aos 

processos de formação e capacitação, foi o conjunto de pesquisas para análise e 

sistematização da prática agroflorestal em suas diversas dimensões, a partir de 

variadas áreas do conhecimento. Essas pesquisas foram organizadas no âmbito da 

equipe técnica da Cooperafloresta e coordenada pelo pesquisador Walter Steenbock 

(ICMBio), com o intuito de otimizar os espaços e instrumentos de pesquisa, para 

qual foi elaborado um plano coletivo da pesquisa. No quadro 24 estão relacionadas 

as pesquisas desenvolvidas neste período de 2011 a 2013. 

 

Quadro 24 – Pesquisas realizadas junto à Cooperafloresta – 2010 até 2013 
Pesquisador Dimensão 

Subáreas 
Instituição Tipo da 

pesquisa 
Título 

ICMBio e 
Cooperafloresta 
(Walter e Rodrigo) 

Pedagogia e 
diálogo dos 

saberes 

PDA Técnica 
(relatório) 

Construção de um Marco pedagógico do 
processo de ensino aprendizagem dos 

sistemas agroflorestais da Cooperafloresta 
Priscila Cazarin 
Braga 

Fenomenologia e 
Agroecologia 

UFPR - MADE Mestrado COOPERAFLORESTA: Resistência e 
Autonomia na Construção do Sujeito 

Agroflorestal 
Rômulo Macari da 
Silva 

Fenomenologia e 
ecologia dos 

saberes 

UFPR - MADE Mestrado Agroflorestas: visão de mundo e agricultura 

Rodrigo Ozelame da 
Silva 

Ecologia dos 
saberes 

UFPR - MADE Especialização Educação, Ambiente e Cooperafloresta: um 
Novo Mundo na Perspectiva das Vozes da 

Floresta 
Almir Sandro 
Rodrigues 

Relações sociais: 
reciprocidade e 
solidariedade 

UFPR - 
Sociologia 

Doutorado As estratégias da reprodução social dos 
agricultores familiares da Cooperafloresta: 
um estudo de caso sobre os processos de 

reciprocidade e solidariedade. 
Pollyana Born Território, conflitos 

socioambientais 
(conflitos pelo uso 

da terra) 

UFPR - MADE Mestrado A adoção da identidade quilombola pelas 
comunidades negras de Terra Seca e 

Ribeirão Grande (Barra do Turvo-SP) como 
estratégia para enfrentamento de conflitos 

pelo uso da terra 
Martin Ewert; 
Amanda Rafaela 
Corrêa et al. 

Território, conflitos 
socioambientais, 
direito ambiental 

FEPAR - Gestão 
Ambiental 

Graduação Conflitos do uso da terra: sistemas 
agroflorestais praticados na Cooperafloresta 

e a legislação ambiental brasileira 
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ICMBio e 
Cooperafloresta 
(Walter e Rodrigo) 

Fitossociologia e 
ciclo de carbono 

ICMBio e 
Cooperafloresta 

Técnica 
(relatório) 

Agroflorestas e Sistemas Agroflorestais no 
espaço e no tempo (georeferenciamento de 

todas as propriedades familiares da 
Associação) 

Felipe A. Biguzzi/ 
Armênio/Guilherme 

Ecologia florestal USP - Cena Doutorado Investigação dos fatores de sucesso do 
sistema agroflorestal conduzido pelos 

agricultores da Cooperafloresta 
Regiane Fonini Soberania e 

Segurança 
Alimentar e 

Agroecologia 

UFPR - MADE Mestrado A agrofloresta e a alimentação: cultura 
alimentar de agricultores agrofloresteiros 

Letícia da Costa e 
Silva 

Gestão da 
informação e 
agroecologia 

UFPR - PPCGI Mestrado Necessidades e fontes de informação para a 
comercialização de produtos agroecológicos 

na Região Metropolitana de Curitiba: um 
estudo de caso na Cooperafloresta 

Julian Perez-
Cassarino 

Construção social 
de mercados, 
soberania e 
segurança 
alimentar e 
nutricional 

UFPR - MADE Doutorado A construção social de mecanismos 
alternativos de mercados no âmbito da Rede 

Ecovida de Agroecologia 

Daniele Martin Sandri Etnobotânica UFPR - MADE Mestrado Sistemas Agroflorestais no Vale da Ribeira 
PR/SP: diversidade ecológica, espécies 

alimentares e o significado das agroflorestas 
para os agricultores 

Daniel Kramer 
Schwiderke 

Solos UFPR Mestrado - 
Profa. Fabiane 

Atributos químicos do solo, estoque de 
carbono e decomposição de resíduos em 

sistemas agroflorestais multiestrata 
sucessional 

Getulio Fernandes 
Shtorache 

Solos UFPR Mestrado - 
Profa Fabiane 

Indicadores físicos de qualidade do solo em 
sistema agroflorestal 

Raul Matias Cezar Solos UFPR Mestrado - 
Profa Fabiane 

Influência do tempo de condução das 
Agrofloresta Multiestrata Sucessional nos 

Indicadores Biológicos de Qualidade do Solo. 

Gilson Walmor 
Dahmer 

Solos UFPR Mestrado – 
Profa Fabiane 

Influência do tempo de condução das 
Agrofloresta Multiestrata Sucessional no 

fracionamento da matéria orgânica do solo 
em classes de agregados 

Carlos Eduardo 
Seoane, Luis Claudio 
M. Froufe, ICMBio / 
Cooperafloresta 
(Walter e Rodrigo) 

Fitossociologia e 
ciclo de carbono 

CNPf-Embrapa; 
ICMBio e 

Cooperafloresta 

Técnica 
(relatório) 

Avaliação da dinâmica do Carbono em 
agroflorestas desenvolvidas por agricultores 

associados à Cooperafloresta 

Fonte: Sistematizado pelo autor, em conjunto com Walter Steenbock (coordenação das pesquisas do 
Projeto Agroflorestar) e Rodrigo Ozelame da Silva (equipe técnica da Cooperafloresta). 

 

Tais pesquisas realizadas nesse período buscaram dialogar e sistematizar 

instrumentos e informações levantadas em pesquisas anteriores feitas junto à 

Cooperafloresta e seus associados, mas, sobretudo, analisar as múltiplas 

dimensões relacionadas ao desenvolvimento dos SAFs no âmbito da associação e 

na organização das famílias associadas. 

Por meio de alguns desses projetos, pesquisas e dessas redes, os 

associados da Cooperafloresta e outros participantes desses projetos viram-se 

alçados a uma discussão e vivência para além do local. Os projetos também 

ampliaram os espaços de troca das vivências e experiências na condução da 

agrofloresta, com maior estruturação e qualificação para sua gestão, assim como 

podem ser compreendidos como um dos elementos estratégicos na construção de 
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uma maior autonomia por parte das famílias associadas da Cooperafloresta, 

inclusive na avaliação e reorganização dos canais de comercialização e na 

efetivação dos mecanismos de certificação participativa.  

 

5.3 CERTIFICAÇÃO PARTICIPATIVA E COMERCIALIZAÇÃO: processos de 

confiança na qualidade do produto agroecológico e estratégias alternativas de 

mercado 

 

A Cooperafloresta utiliza como estratégia de inserção nos mercados de 

comercialização a venda coletiva, capitalizando de forma solidária os processos de 

interação na produção dos associados, dinâmica esta fortalecida pelas ações da 

certificação participativa. 

 

5.3.1  A Certificação Participativa: os agricultores constroem alternativas à 

certificação por auditagem  

 

Destaca-se como importante elemento agregador na Cooperafloresta e, 

neste caso, em função de seu vínculo à Rede Ecovida, o processo de certificação de 

produtos agroecológicos.  

A Rede desenvolveu de per si uma metodologia para comprovar a qualidade 

e origem da produção dos grupos a ela vinculados. Este processo, desenvolvido no 

ano 2000, envolve um conjunto de procedimentos para garantir que o produto, 

processo ou serviço oferecido siga os padrões estabelecidos para a agricultura 

orgânica (REDE ECOVIDA, Caderno de formação, 2004). Tal iniciativa surgiu a partir 

de uma série de debates ocorridos pela ação do Ministério da Agricultura que, a 

partir de 1994, iniciou discussões para normatizar a produção, a circulação e o 

comércio de orgânicos no Brasil.  

Por questionar a eficácia dos modelos propostos pelo Estado e também por 

aqueles que defendiam a necessidade de criação de órgãos certificadores externos,  

o sistema diferenciado de certificação participativa desenvolvido pela Rede parte de  

um  controle realizado a partir da ação dos próprios agricultores, em conjunto com 

técnicos e consumidores. A certificação participativa: 
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É um sistema solidário de geração de credibilidade, onde a elaboração e a 
verificação das normas de produção ecológica são realizadas com a 
participação efetiva de agricultores e consumidores, buscando o 
aperfeiçoamento constante e o respeito às características de cada 
realidade. O selo Ecovida é obtido após uma série de procedimentos 
desenvolvidos dentro de cada núcleo regional. Ali ocorre a filiação à Rede, a 
troca de experiências e verificação do Conselho de Ética. A certificação 
participativa é uma forma diferente de certificação que além de garantir a 
qualidade do produto ecológico, permite o respeito e a valorização da 
cultura local através da aproximação de agricultores e consumidores e da 
construção de uma Rede que congrega iniciativas de diferentes regiões. 
(REDE ECOVIDA, 2008) 

 

 Nelson e Lucilene, técnicos da Cooperafloresta, comentam as vantagens e 

desvantagens da certificação participativa, comparando-a com a certificação 

convencional de terceira parte (de auditagem):   

 

A confiança é um elemento importante da certificação participativa, porém 
diria que a confiabilidade não é o maior benefício, e sim o sistema 
participativo é incomparável. Porque ele pressupõe um processo educativo 
que gera responsabilidades. E você envolve necessariamente a 
comunidade que está no entorno. Não é só um técnico. A maior vantagem é 
isso, a responsabilidade coletiva, que gera troca de conhecimento. E 
também não é ética delegar responsabilidades que deveria ser dos atores 
para um inspetor (auditor). A certificação participativa não traz 
desvantagens, mas apresenta dificuldades. A capacidade de aceitar críticas 
das pessoas, de falar para o outro, de não se omitir, tudo isso é difícil na 
responsabilidade coletiva. Nossa cultura é diferente disso. Mas estamos 
construindo esse aprendizado coletivamente. (NELSON e LUCILENE, 
técnicos da Cooperafloresta, Barra do Turvo/SP, entrevista em fevereiro de 
2010) 

 

A metodologia da certificação participativa é um importante aspecto de 

padronização dentro da Rede, justamente pela originalidade de sua proposta. Este 

sistema foi reconhecido como uma das formas oficiais de certificação pela Lei         

no 10.831/200324 e regulamentada pelo Decreto no 6.323/2007.  

                                            
24 O DECRETO no 6.323, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007. Regulamenta a Lei no 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências, a qual define 
(no capítulo 1): 
“(...) III – certificação orgânica: ato pelo qual um organismo de avaliação da conformidade 
credenciado dá garantia por escrito de que uma produção ou um processo claramente identificados 
foi metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas de produção orgânica vigentes; 
XV – sistema de certificação: conjunto de regras e procedimentos adotados por uma entidade 
certificadora, que, por meio de auditoria, avalia a conformidade de um produto, processo ou serviço, 
objetivando a sua certificação; 
XVI – Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica: conjunto de atividades 
desenvolvidas em determinada estrutura organizativa, visando assegurar a garantia de que um 
produto, processo ou serviço atende a regulamentos ou normas específicas e que foi submetido a 
uma avaliação da conformidade de forma participativa”. (BRASIL, 2007) 
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Essa lei significa o reconhecimento de uma alternatividade – os saberes do 

grupo de agricultores se impõem ao saber externo, dos “especialistas” (quer de 

empresas, quer do governo ou de instituições técnicas), e neste grupo de 

agricultores se gesta uma nova forma de reciprocidade: “eu lhe reconheço como 

capaz de verificar e avaliar o que faço, porque você me reconhece quando verifico e 

avalio o que você faz” (FERREIRA et al., 2013, mimeo). Esse procedimento, para se 

constituir efetivamente e definir bem o seu funcionamento, implica conflitos – como 

bem assinalam os técnicos da Cooperafloresta na citação precedente: a dificuldade 

de aceitar e fazer críticas no âmbito de uma mesma Associação, comunidade ou 

microrregião. Daí a necessidade de entender a dimensão coletiva do processo e o 

que implica para a comercialização dos produtos: os processos de aprendizado em 

curso tentam ressaltar esse aspecto, criando uma “consciência” do resultado geral 

da certificação, para além dos momentos – muitas vezes tensos – da avaliação de 

cada estabelecimento durante as ações de certificação participativa. 

Para fins de garantir a regularidade do processo de certificação, a Rede 

constituiu no ano de 2009 uma pessoa jurídica única, a Associação Ecovida de 

Certificação Participativa, uma entidade sem fins lucrativos de direito privado que é 

responsável pelas ações desenvolvidas nos três Estados (PR, SC e RS). Essa 

associação dispõe de uma Comissão Técnica, um Conselho de Certificação e um 

Conselho de Ética ou de Recursos, além das demais instâncias (tesouraria, 

administração) que são responsáveis por auxiliar os núcleos no cumprimento de 

todas as exigências estabelecidas para a conformidade da produção orgânica.  

O procedimento necessário para a certificação realiza-se nos núcleos 

regionais, mediante a solicitação do grupo interessado na certificação, que preenche 

um formulário especialmente criado para este fim. O conselho de ética do núcleo, 

após análise do formulário e demais informações, realiza visitas periódicas 

(estabelecidas conforme a necessidade observada) nas propriedades, que é 

documentada em relatórios escritos elaborados individualmente por cada membro 

presente à visita. Após, o Conselho emite um parecer favorável ou não à obtenção 

da certificação. Em caso de parecer desfavorável, o Conselho sugere possíveis 

melhorias na propriedade ou agroindústria. O resultado favorável autoriza o uso do 

Selo Ecovida (Figura 58) e também a emissão de certificados e demais atestados de 

conformidade (REDE ECOVIDA, Caderno de Formação, 2004, p. 11).  
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Figura 58 – Selo Ecovida e imagem de alguns produtos da Cooperafloresta 
com Selo da Rede Ecovida 

 

Fonte: Os selos: REDE ECOVIDA, Caderno de Formação, 2004. Os produtos (disponível na página 
da Cooperafloresta: http://cooperafloresta.org.br/produtos.htm). 

 

Os pedidos de selos são formulados pelo núcleo regional ao Conselho de 

Certificação, que integra a Coordenação da Associação. As quantidades devem ser 

definidas nas reuniões dos núcleos a fim de atender a todos os grupos certificados. 

Há regras para a impressão do selo em rótulos e ainda é permitida a sua utilização 

em feiras, bancas, propriedades, agroindústrias – desde que não exista a produção 

simultânea de produtos não ecológicos (REDE ECOVIDA, Caderno de Formação, 

2004, p. 12). Essa certificação é definida como: 
 

(...) um sistema solidário de geração de credibilidade, onde a elaboração e a 
verificação das normas de produção ecológica são realizadas com a 
participação efetiva de agricultores e consumidores, buscando o 
aperfeiçoamento constante e o respeito às características de cada 
realidade. O selo Ecovida é obtido após uma série de procedimentos 
desenvolvidos dentro de cada núcleo regional. Ali ocorre a filiação à Rede, a 
troca de experiências e verificação do Conselho de Ética. A certificação 
participativa é uma forma diferente de certificação que além de garantir a 
qualidade do produto ecológico, permite o respeito e a valorização da 
cultura local através da aproximação de agricultores e consumidores e da 
construção de uma Rede que congrega iniciativas de diferentes regiões. 
(REDE ECOVIDA, 2008) 

 

O processo de certificação da rede encontra-se atualmente em fase de 

discussões internas para fins de adaptação à legislação. A Instrução Normativa      

no 64, do Ministério da Agricultura, publicada em 18 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008), traz algumas exigências que neste momento estão sendo adaptadas ao 

sistema de certificação já desenvolvido pela Rede, incluindo detalhamentos sobre a 
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documentação referente aos planos de conversão, de manejo e controle da 

produção.  

A organização jurídico-representativa da Rede também se encontra em 

processo de avaliação, com a finalidade de adaptar-se às exigências do Decreto     

no 6323, de 23 de dezembro de 2007. Tal Decreto institui regras tanto para os 

sistemas participativos de garantia da qualidade orgânica (que é a denominação 

legal para o caso da certificação participativa promovida pela Rede) como para a 

formação de Organizações de Controle Social (OCS) nos casos de venda direta sem 

certificação. Essas Organizações, de acordo com a Instrução Normativa no 19/2009 

(de 28 de maio de 2009) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), em seu artigo 97, descreve que as OCS devem “possuir processo próprio 

de controle, estar ativa e garantir o direito de visita pelos consumidores assim como 

o livre acesso do órgão fiscalizador às unidades de produção a ela vinculadas” 

(BRASIL, 2009). 

A certificação participativa elaborada pela Rede Ecovida define-se 

justamente pelo processo de livre acesso dos diversos agentes envolvidos na cadeia 

produtiva, inclusive os consumidores, referenciando uma relação de controle social 

da produção e comercialização dos produtos agroecológicos. Para Souza (2003, p. 

25):  
 

A certificação participativa pode ser explicada da seguinte forma. 
Inversamente ao enfoque da certificação convencional, que trabalha com o 
princípio da desconfiança, e gera uma série de providências de fiscalização 
do agricultor pelas certificadoras, a certificação participativa parte do 
princípio da confiança, ou seja - de que é possível criar processos 
geradores de credibilidade, que além de serem educativos e muito 
mais construtivos, a prática tem mostrado que podem oferecer a 
mesma segurança da certificação convencional. O processo de geração 
de credibilidade começa pelo pertencimento do agricultor a um grupo, a um 
núcleo da Rede, a processos locais de comercialização direta onde exista 
transparência do processo produtivo junto aos consumidores e 
acompanhamento técnico no âmbito da Rede. Tomando isto como ideia 
geral, a Rede desenvolveu um sistema de normas técnicas, que abrange 
todo o processo produtivo (que consta na legislação nacional sobre 
orgânicos), e um sistema de procedimentos a serem seguidos pelos núcleos 
a fim de viabilizar a liberação do selo de orgânico para os agricultores. (grifo 
nosso) 

 

A certificação participativa contribuiria, nesse sentido, para recriar esses 

referenciais. Assim, a partir desse pressuposto, os agricultores, técnicos de ONGs e 

cooperativas de consumo passaram a se organizar em grupos. É no âmbito desses 
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grupos que acontece a certificação participativa, focada no autocontrole, nos 

processos de controle social e responsabilidade solidária. O princípio dessa forma 

de certificação é a responsabilidade solidária, ao contrário dos processos de 

certificação convencionais cujo pressuposto é a auditagem. Dona Tereza 

(comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR – entrevista em 18 de janeiro de 

2011) ressalta este aspecto das relações de controle e confiança na produção e 

organização dos grupos:  
 

O produto às vezes não tá bom né e daí eu vou lá e chego e falo pra vizinha 
lá: Ah esse produto de vocês dá pra deixar melhor porque eles lá não 
querem desse jeito. Se tiver, que nem fruta miúda assim né eu desço de vez 
em quando tomatinho, essas coisas assim se estiver meio verde não dá pra 
mandar, tem que tirar aqueles verde e mandar só o maduro. Se estiver sujo 
tem que lavar bem limpinho, tem que ir bem limpo. Então um cobra o outro. 
Agente aprende que pode confiar no outro e aceitar o que o outro nos fala. 

 

A certificação participativa ao tornar-se lei representa um processo de 

reconhecimento da luta dos agricultores agroecológicos e da Rede Ecovida, 

valorizando os instrumentos alternativos aos modelos vinculados à agricultura 

convencional e aos processos de certificação por auditagem. Pode-se elencar dentre 

vantagens na certificação participativa a diminuição de custos, a descentralização de 

elementos de avaliação da qualidade da produção e o acompanhamento mais direto  

em relação à realidade local.  

Aliados aos processos de certificação participativa são elaborados canais 

alternativos de comercialização na busca de vínculos solidários entre os agricultores 

agroecológicos e os consumidores.  
 

5.3.2  Comercialização alternativa: vínculos solidários entre produtores e 

consumidores 
 

As estratégias e práticas de comercialização realizadas pela Cooperafloresta 

explicitam ações de solidariedade e reciprocidade, tanto na busca de possibilitar que 

os produtos de seus associados acessem aos mercados quanto na construção de 

alternativas comerciais. Importante destacar que vários desses espaços e 

estratégias de comercialização são efetivados em conjunto com a Rede Ecovida e 

os processos de certificação participativa.  

A Cooperafloresta, em seu Estatuto, especifica nos objetivos sociais (Cap. II, 

Art. 3o), dentre outros, as seguintes metas: “II – Promover assessoria técnica aos 
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associados, especialmente no âmbito da produção, processamento, comercialização 

e consumo de produtos agroecológicos e agroflorestais”; e, “III – Promover o 

transporte, a classificação, o beneficiamento e o armazenamento da produção de 

seus associados e servir de representante dos associados na comercialização de 

sua produção agroflorestal e na aquisição dos insumos de que necessitam” 

(COOPERAFLORESTA, 2004). Na figura 59 são demonstradas imagens do 

processo de comercialização, desde a coleta até algumas opções de mercado.  

 

Figura 59 – Imagens do processo de comercialização (da coleta até ao 
mercado) 

 

 

Fonte: Foto 1 e Fotos 7 até 13 – disponíveis na página do Projeto Frutos da Agrofloresta 
(COOPERAFLORESTA, 2010a). Fotos 2 até 6 – do autor. 
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Destacam-se diversas experiências desenvolvidas no âmbito da 

Cooperafloresta (aliada, agregada e articulada aos espaços da Rede Ecovida), que 

visam fortalecer e construir mercados locais para os produtos ecológicos, 

promovendo uma interessante diversidade de estratégias, que aproximam produção 

e consumo, em diferentes níveis de articulação política e social entre atores rurais e 

urbanos. Na Rede Ecovida (incluindo a participação do núcleo agroflorestal) estão 

sendo viabilizadas as experiências de feiras locais (em municípios com diferentes 

perfis populacionais), cooperativas de consumidores, economia popular solidária, 

abastecimento a empresas e restaurantes, mercados de safra, alianças com 

pequeno varejo, fornecimento de alimentação escolar e implantação de circuitos de 

trocas de alimentos, que abrem possibilidades para se repensar as formas de 

acesso a mercados, na perspectiva de desenvolver estratégias inovadoras e 

transformadoras das estruturas do atual sistema agroalimentar.  

Toda produção dos associados da Cooperafloresta é comercializada de 

forma coletiva, conforme identificado na pesquisa realizada por Perez-Cassarino 

(2013, p. 249) e demonstrado no fluxograma de comercialização (figura 60), 

 

A comercialização feita pela Cooperafloresta é toda coletiva, ou seja, as 
famílias comercializam seus produtos via associação, que entrega os 
produtos aos compradores como sendo da organização, sem individualizar 
os produtos. No que tange aos canais de comercialização, os principais 
mecanismos são as feiras ecológicas de Curitiba e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), que na sua grande maioria, também atinge 
entidades beneficentes de Curitiba. Para além destas duas inciativas, há 
pequenas vendas no varejo, em lojas especializadas e distribuidores de 
produtos orgânicos, bem como no Circuito Sul. 
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Figura 60 – Fluxograma de Comercialização da Cooperafloresta e Imagens de 
Oficina sobre Comercialização com representantes dos grupos de associados 

 
Fonte: Fluxograma sistematizado por PEREZ-CASSARINO (2012, p. 310).  
Fotos do autor. 
Observação: Este fluxograma foi elaborado (junto com outras fontes) a partir de informações 
coletadas em oficina junto com representantes de grupos da Cooperafloresta, coordenada pelo 
pesquisador (aqui também como assessor) Julian Perez Cassarino, com contribuição de Leticia da 
Costa e Silva e Almir Sandro Rodrigues. Oficina realizada nas instalações da Agroindústria da 
Cooperafloresta – Barra do Turvo/SP, em 25 de janeiro de 2011.  

 

As dinâmicas dos canais de comercialização demonstradas nesse 

fluxograma evidenciam diversos mecanismos de acesso ao mercado, os quais foram 

viabilizados em grande parte pela venda coletiva, garantindo um fortalecimento dos 

produtos da Cooperafloresta.  

No caso do Circuito Sul da Rede Ecovida, a Cooperafloresta é a principal 

produtora e fornecedora de banana, participando em algumas das rotas viabilizadas 

pela Rede (verificar figura 61), as quais garantem uma distribuição dos produtos 

originados de diversos núcleos para além de suas fronteiras e uma 

corresponsabilidade solidária sobre as práticas de construção do circuito. 
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Figura 61 – Mapa das Rotas do Circuito Sul de Comercialização da Rede 
Ecovida 

 
Fonte: MAGNANTI, 2008 (Adaptado pelo autor). Rota 6 inclui o Núcleo da Agrofloresta 
(Cooperafloresta).  
 

A Cooperafloresta, como já dito, desenvolve a comercialização de forma 

coletiva, tendo as feiras ecológicas em Curitiba/PR e o PAA (Programa de Aquisição 

de Alimentos) como seus principais canais de comercialização. Esse processo de 

comercialização coletiva evitou atomização da venda dos produtos e isso tem sido 

importante na melhora da renda dos associados.  

No entanto, a atuação da Cooperafloresta nesse aspecto deu-se 

principalmente pela atuação dos técnicos e alguns agricultores. Há análises que 

assinalam que tal processo implicou em uma participação superficial (ou nenhuma 

participação) de grande parte dos associados na comercialização, uma alienação 

que não permite o aprendizado e a percepção dos limites, problemas que todo 

processo de comercialização pode acarretar. 

Esses limites no envolvimento mais efetivo por parte das famílias associadas 

à Cooperafloresta foi um dos elementos identificados ao longo do Projeto 

Agroflorestar que se propôs a organizar um mapeamento dos efeitos dos 



222 

 

mecanismos de comercialização e seus impactos sobre a biodiversidade dos 

sistemas de produção e a sistematização dos processos de participação e 

corresponsabilidade das famílias associadas nas ações de comercialização. Com 

esta meta, procurava-se alcançar um aprendizado que permitisse aos agricultores 

maior autonomia na gestão comercial da Associação. 

À época, era evidente a centralidade do próprio grupo dirigente e técnicos na 

condução desse processo.  A partir da realização de pesquisas sobre a temática da 

comercialização e de discussões com os agricultores, essa realidade está sendo 

transformada. A questão já existia para os associados, já gerava preocupações – de 

certa forma, as pesquisas explicitaram as fragilidades que permeavam tais 

preocupações e contribuíram para que efetivassem mudanças necessárias – não 

sem conflitos. 

O principal teor desses conflitos diz respeito à redefinição de papéis e 

responsabilidades, especialmente dos assessores técnicos. Como acontece em 

muitas associações populares, os mediadores e técnicos, dada a urgência dos 

problemas a enfrentar, assumem papéis que seriam dos associados ou 

participantes, ao invés de produzir mecanismos de aprendizado e descentralização. 

Mas percebeu-se uma disposição para mudança que já está dando frutos: 

 

É importante destacar que após a aplicação desta pesquisa, a 
Cooperafloresta continuou o seu processo de transferência da gestão 
interna para os associados e hoje encontra-se em um contexto diferenciado 
daquele em que foi baseado a coleta de dados e análises apresentadas por 
este capítulo [COSTA e SILVA, 2012]. A dependência e influência da 
assessoria técnica nos assuntos comerciais sofreu considerável redução e a 
equipe da comercialização vem discutindo com a diretoria e com o 
Conselho dos Representantes sobre as necessidades informacionais e 
decisões relacionadas ao processo, além de estar planejando a continuação 
das oficinas sobre comercialização com os associados. A equipe também 
reestabeleceu um novo fluxo de informações entre seus membros e vem 
sistematizando e apresentando algumas informações, em especial as 
financeiras, aos associados e membros da equipe. (COSTA e SILVA, 2013, 
298-299) 

 

Um elemento importante de alguns dos mecanismos de comercialização 

alternativos, tais como implantados na Rede Ecovida, é a possibilidade de maior 

contato com os consumidores e a relação de comprometimento com a qualidade dos 

produtos. Seu Benedito (comunidade do Cedro – Barra do Turvo/SP) destaca esta 

ideia da produção de um alimento saudável: 
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Eu sou apaixonado pela agrofloresta que é uma roça sem fim. Você tem 
uma roça que toda semana a gente tá colhendo fruto e mandando para o 
mercado. Você está levando comida e não veneno para qualquer cidadão 
do mundo ... você está levando comida e não droga ... mesmo que não seja 
uma fruta bonita como os agrotóxicos fazem ... mas você vai comer 
sabendo que é um alimento saudável... a nossa produção temos orgulho de 
levar pra mesa ... é produzido pelo mesmo ambiente que constrói a terra 
fértil. (DITÂO, comunidade do Cedro – Barra do Turvo/SP – depoimento 
disponível na página do Projeto Agroflorestar – http://agroflorestar.org.br/, 
COOPERAFLORESTA, 2010)  

 

Pode-se dizer que há aí um reconhecimento do consumidor como agente do 

processo – uma forma de solidariedade e reciprocidade com aqueles a quem a 

produção se destina. Ao contrário de outros agricultores, inseridos no modelo 

convencional, os agroecológicos da Rede, inclusive os membros da Cooperafloresta, 

não dicotomizam a qualidade dos seus produtos entre os para consumo familiar e os 

para comercialização. Veja-se o exemplo abaixo mencionado: 

 

Em pesquisas com agricultores convencionais de frutas na RMC (Região 
Metropolitana de Curitiba), observou-se que a produção para autoconsumo 
não era feita com insumos químicos – ou, na impossibilidade de produzir 
“limpo” (sem  venenos)  para consumo familiar, preferiam comprar dos 
agroecológicos. Isso evidencia o não reconhecimento do consumidor  como 
agente do processo. Implica em vê-lo como uma figura abstrata do 
mercado, não personalizada. No caso dos mecanismos alternativos em 
desenvolvimento na Rede Ecovida, procura-se entender o processo todo 
como uma parte da alternatividade que se quer construir, o que gera 
responsabilidade com todos os agentes envolvidos e com a própria 
natureza que é suporte do processo produtivo. (FERREIRA et al., 2013, 
mimeo) (grifo nosso) 

 

O contato pessoal dos agricultores da Cooperafloresta com os consumidores 

é menor, em função da comercialização coletiva, que delega para um grupo a tarefa 

de ir nas feiras, principal espaço de comercialização alternativa da Associação. Em 

contrapartida, a Cooperafloresta se utiliza das práticas de visita orientada para 

receber grupos de consumidores, permitindo ampliar os canais de comercialização 

direta dos produtos agroflorestais, além de construir espaços de aproximação entre 

as famílias de consumidores (na maioria moradoras de áreas urbanas) com as 

famílias produtoras (moradoras da área rural), sendo que parte dessas atividades de 

visitação são otimizadas via Projeto Agroflorestar e também acompanhadas por 

técnicos da Cooperafloresta e(ou) agentes multiplicadores. Essas vivências 

potencializam processos de intercâmbio e troca de perspectivas diferenciadas de 

organização e produção da vida. Essa experiência é relatada por Clóvis 
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(comunidade dos Três Canais – depoimento no calendário do Projeto Abelhas – 

COOPERAFLORESTA, 2011a): 

 

Vieram aqui umas visitas de consumidores, aí quando chegavam lá na feira, 
nossa! Era uma alegria. Chegavam e, 4 clientes, tinha 1 que já tinha vindo 
aqui. Explicava, pros outros clientes, como esta e falava: você tem que 
comprar! Porque é assim e assim! Eles fazem isso! Fazem aquilo! Foi muito 
interessante! E quando a gente passa a mensagem para as outras pessoas, 
mesmo na feira, nossa! Eles ficam encantados só de saber! 

 

Os processos de comercialização podem ser explicados em um primeiro 

momento por um mecanismo de troca mercantil. No entanto, existem mecanismos 

de uma reciprocidade indireta quando identificamos as interfaces da produção 

agroecológica e seus consumidores e uma reciprocidade solidária quando esses 

consumidores transferem para si a necessidade de reconhecimento das dinâmicas 

de produção e comercialização, conforme identificado no relato de Clóvis (logo 

acima). Os processos de reconhecimento e solidariedade podem ser percebidos em 

diversas práticas ou representações sociais não necessariamente presentes em 

trocas de caráter mercantil, mas, sobretudo, em dinâmicas de reciprocidade que 

efetivam redes de troca em um paradigma da dádiva (MAUSS, 2003) ou expressas 

nas ações de reciprocidade solidária – uma relação de confiança e alteridade 

(SABOURIN, 2008; 2009). 

A reciprocidade indireta é explicada por Sabourin (2008) por meio do resgate 

do conceito elaborado por Mauss: “diferencia a reciprocidade direta (prestações 

materiais ou simbólicas devolvidas entre dois indivíduos ou dois grupos) da 

reciprocidade indireta, quando os bens simbólicos recebidos não são devolvidos a 

quem os deu, mas a outro grupo que, por sua vez, terá que devolvê-los a um outro 

grupo”. Para tanto, “o modelo dessa reciprocidade indireta é precisamente aquele da 

circulação dos bens entre as gerações”. 

A Cooperafloresta também desenvolveu experiências de comercialização em 

parceria com organizações de economia popular solidária, sendo uma delas no 

bairro Sítio Cercado (periferia de Curitiba) e outra no Jardim Roma (município de 

Almirante Tamandaré – região metropolitana de Curitiba) (PEREZ-CASSARINO, 

2012). Essas experiências podem ser consideradas inovadoras no âmbito da Rede 

Ecovida, construindo uma rede de solidariedade entre organizações urbanas com 

agricultores de produtos agroecológicos.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

A Cooperafloresta, por meio da organização dos grupos de agricultores e no 

manejo agroflorestal desenvolvido com o fortalecimento do mutirão, empreende 

várias estratégias que a permitiram ultrapassar os limites das comunidades, 

especialmente pela sua integração na Rede Ecovida – ação que propiciou aos seus 

membros se ligarem a redes mais amplas de produção agroecológica, no comércio 

direto de produtos orgânicos, no intercâmbio de experiências tecnológicas e 

organizacionais, nas formas participativas de certificação, entre outras.  

A elaboração e realização dos diversos projetos organizados pela 

Cooperafloresta, além de possibilitarem a formação de redes de troca de 

conhecimento, potencializaram os processos de reciprocidade nas relações 

intracomunitárias e intercomunitárias; criaram espaços de vivência que fortaleceram 

as dinâmicas de reprodução de um habitus camponês fundado na solidariedade e 

reciprocidade para além da produção e troca de bens, uma “solidariedade de 

natureza propriamente simbólica, que a complementa e que dá sentido à construção 

de uma identidade coletiva, expressa nos sentimentos de pertencimento, na partilha 

e na transmissão dos saberes e na adesão a valores humanos compartilhados” 

(WANDERLEY, 2011, p. 129). 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A Cooperafloresta trabalha nesta linha porque nosso processo de 
organização sempre teve este foco na agrofloresta e no 

desenvolvimento do conhecimento sobre a natureza que nossas 
famílias tinham. Se a pessoa vai fazer agrofloresta, então vamos 

trabalhar com horta, adubação verde, árvores adubadeiras, fruteiras, 
madeiras de lei e todas as plantas que permanecerão no futuro, já 

começando em sucessão, copiando o que a mão divina faz, através 
da natureza. A cada dia vamos acreditando mais e isto vem 

acontecendo através do conhecimento local, da forma participativa de 
nossa organização, de um estimular e cobrar os outros e a nós 

mesmos ... Isto também varia de agricultor pra agricultor, que cada 
dia, vem, dentro de si mesmo, buscando o próprio crescimento. Cada 

vez melhorando e criando coisas diferentes e desta maneira 
contribuindo com a construção de um mundo cultural, social, 

ambiental e economicamente sustentável.  
(CLAUDINEI, agricultor da comunidade Três Canais,  

entrevista em fevereiro de 2010) 
 

As dinâmicas de solidariedade e reciprocidade perpassam as comunidades 

de agricultores familiares associados à Cooperafloresta. Suas ações de ajuda mútua 

no uso do mutirão nas atividades produtivas e em outros setores da vida em 

comunidade, a importância dada ao autoconsumo e aos demais aspectos da 

reprodução biodemográfica, social e econômica da família e de seu estabelecimento 

permitem entendê-los como agricultores familiares camponeses. Esses elementos 

universais do campesinato se singularizam na Cooperafloresta, pela introdução de 

sistemas produtivos agroflorestais e a formação, entre eles, de uma nova cultura 

socioambiental, por meio da qual integram outras identidades (agentes da 

sustentabilidade, por exemplo). A construção de um projeto alternativo de produção 

e de vida tem sua base no local, mas tem se multiplicado nos arredores de suas 

comunidades, gerando ecos e influências em lugares mais distantes, por meio das 

redes em que participam (FERREIRA et al.,2013). 

Essa forma alternativa de produzir, baseada na agroecologia e agrofloresta, 

introduziu nas comunidades da Cooperafloresta necessidades de trabalho e de 

organização do processo de produção que não se circunscrevem mais à unidade 

familiar. O processo se tornou coletivo, ou melhor, tornou-se comunitário – termo 

este que expressa melhor os sentimentos dos camponeses que os potencializaram. 

Isso não gerou o fim da “terra da família”, nem da sua apropriação familiar, mas 

possibilitou um trabalho que cuida da natureza e, por isso, transcende às fronteiras 

dos imóveis; não usam agroquímicos e, por isso, utilizam mais mão de obra, 
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organizaram as práticas do mutirão (como ação recíproca), para ampliar o potencial 

produtivo, e, também, como espaço de troca de conhecimento e dinâmica de 

sociabilidade.  

Dessa maneira, engendrou novos laços e dinâmicas entre as unidades de 

produção familiar e propiciou condições para outras formas de ação coletiva e 

sociabilidades, também as ligadas à inserção da Cooperafloresta na Rede Ecovida. 

A vinculação com a Cooperafloresta começa a permitir aos agricultores 

dessas comunidades a reconstrução de suas vidas nos seus diversos aspectos – 

econômico, político, social, cultural, ambiental. A lógica que adquirem é mais ampla 

e não se restringe à dimensão econômica da produção. Embora essa cisão do 

econômico com o mundo da vida não se fizesse antes da Cooperafloresta – como é 

o caso, em geral, com agricultores familiares camponeses –, agora sua percepção 

se expande para além da vida familiar e comunitária. 

Ao redefinir suas estratégias e práticas de organização e construir sua 

própria experiência de alternatividade, entendem que os efeitos de sua experiência 

ultrapassam em muito o território local, ao mesmo tempo que redefinem seu papel 

no mundo: 

 

Este trabalho de agrofloresta é aprender a viver com a natureza, contribuir 
para que ela possa ser essa mãe natureza que a gente tanto precisa; 
contribuir para que dá água, dá oxigênio, dá saúde pra tudo, pois não é só 
nós que precisamos desta floresta, mas os vivente que tem na face desta 
terra. (SEZEFREDO – Sítio Ana Rosa, comunidade de Salto Grande – Barra 
do Turvo/SP; In: REPORTERECO, 2008).  

 

As experiências construídas na Cooperafloresta foram o objeto desta tese. 

Procurou-se compreender de que forma os agricultores e suas famílias 

(re)constroem as dinâmicas de uma cultura camponesa a partir das suas novas 

inserções e o impacto que tiveram na reprodução social das famílias e do ambiente 

em que vivem. 

 Como um exemplo ilustrativo dessas transformações, apresentamos fotos e 

informações sobre a trajetória de vida e percepções de uma família da associação, a 

de Zé Silva, agricultor da comunidade do Estreitinho – Adrianópolis/PR. 

As fotos a seguir (figura 62) demonstram a mudança de uma mesma área da 

família do Zé Silva, em épocas diferentes: 
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Figura 62 – Ilustração de trajetória de vida e projeto familiar – mudança de 
perspectiva na adoção da agroecologia e agrofloresta 

Fonte: Fotos do autor. A primeira foto foi reproduzida de foto da família (tirei foto da foto). 
Observações:  
Foto 1: Década 1990 (Zé Silva e Dona Tereza): Percebe-se na imagem uma área com plantação 
convencional (monocultura – realizada após queimada e seu Zé Silva informou que utilizava também 
veneno nessa área). 
Foto 2: Janeiro de 2011 (Zé Silva e seu neto Thiago): Esta é a mesma área da foto ao lado, onde 
se vê uma área de agrofloresta em estágio de capoeira média (segundo seu Zé Silva essa área já foi 
renovada e manejada mais de uma vez). A idade do Thiago (neto do seu Zé Silva e dona Tereza) tem 
praticamente o mesmo tempo de conversão dessa área para a agrofloresta e agroecologia. 

  

A família do seu Zé Silva e Dona Tereza se reconhecem como agricultores 

familiares e agrofloresteiros, ao mesmo tempo que se reconhecem como integrantes 

de comunidade de quilombolas. Em sua trajetória de vida explicita-se a vida 

camponesa tanto com o vínculo com a terra quanto pelas práticas da agricultura 

como meio para a reprodução social da família. Seu Zé Silva lembra que 

anteriormente produzia alimentos por meio de uma agricultura convencional, 

baseada essencialmente no uso de veneno, monocultura e coivara (queimada). Ao 

longo do tempo, essas práticas geraram efeitos de desgaste do solo e de vários 

outros recursos naturais, além de não mais garantirem minimamente a reprodução 

econômica do estabelecimento. As limitações e dificuldades econômicas criaram a 

necessidade de buscar outros meios de sobrevivência. Seu Zé começou a trabalhar 

em empreitadas na região para os fazendeiros – destaque no manejo e corte da 

produção de Pinus na região. Como recorda: “Tinha que se sujeitar e trabalhar para 

ter de onde sobreviver”. A dona Tereza lembra: “porque ele só vivia procurando 

empreita. Só empreita, empreita, empreita pros outros, trabalhar pra fora é só com 

empreita. E eu ficava em casa com as crianças esperando ele chegar com o dinheiro 

e se virar com as plantinhas aqui fora de casa”. 

1 2 
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 Ambos valorizam os processos de mudança com a entrada na 

Cooperafloresta: “... depois que nós entramos na associação, pra nós foi uma 

benção. Porque daí nós já vendia produto, já saía o sustento da casa saía do 

produto, já mudou bastante” (ZÉ SILVA e TEREZA, comunidade do Estreitinho – 

Adrianópolis/PR – entrevista em 18 de janeiro de 2011). Seu Zé avalia essa 

importância enfatizando não apenas a possibilidade de sustento da família com seu 

trabalho na própria terra, mas também pelo sentimento ligado a esse trabalho: a 

“alegria de trabalhar” na agrofloresta e nas estratégias de reproduzir o fazer 

agroflorestal para seus filhos e netos:  
 

(...) tenho muita alegria de ser um associado da Cooperafloresta, por causa 
que deu tudo certo pra mim e minha família e vários amigos, então a gente 
tá animado. E eu espero que Deus esteja sempre conosco, que vá 
continuando mais, cada vez mais a Cooperafloresta. A alegria de trabalhar, 
é isso que eu tenho a dizer. O pessoal até tá ficando velho já, mas com 
coragem sempre, pois tem os filhos e os netos que também já tão 
aprendendo a fazer agrofloresta e saber que isso é bom. Porque a gente 
não pode desanimar. Então é isso. (ZÉ SILVA, comunidade do Estreitinho – 
Adrianópolis/PR – entrevista em 18 de janeiro de 2011) 

 

Nesse processo de reprodução social, constroem-se práticas diversas em 

uma multiplicidade de dimensões (RAYNAUT, 1994) – no âmbito da família, dos 

grupos, da comunidade, da associação e da sociedade (em vários espaços e 

tempo). Tais práticas potencializam algumas continuidades, mas envolvem 

transformações no habitus camponês – os elementos de qualidade de vida e gosto 

pela vida são resgatados nesse projeto familiar, vinculado a um projeto de 

sociedade, que se quer sustentável pela adoção da agroecologia e agrofloresta e 

por sociabilidades solidárias.  

 Para ilustrar a percepção que têm de sustentabilidade e de projeto de vida 

imbricado num projeto de sociedade, transcrevemos uma fala de Pedro, da 

comunidade Córrego do Franco – Adrianópolis/PR: 
  

Eu cometi muitos erros. Mas estou vendo que a agrofloresta é fundamental 
para toda humanidade. Eu falo isso por que a gente não consegue fazer 
tudo em uma geração. A gente tem que fazer experiências. Assim vamos 
aprendendo, fazendo e aprendendo a fazer (...). Por último, queria dizer que 
tudo o que tá vivo, vive pra fazer do mundo um lugar melhor. Não há 
sustentabilidade no empate! A função de todo ser vivo é melhorar o mundo! 
Aqueles que não conseguem contribuir, acabam vivendo com depressão. 
Hoje tá meio na moda falar dessa tal de sustentabilidade, né? Mas pra mim 
sustentabilidade na verdade é o papel do indivíduo, dando sentido à própria 
vida, contribuindo com a história do mundo. Por isso o que importa é o que 
estamos fazendo. Lógico que a gente tem problemas, mas quem não tem? 
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O legal é que a gente sabe que está no caminho certo. Imagine um alvo que 
você vê, mas não tem mais nada além dele. Isso faz com que você não 
tenha noção de distância ou profundidade. Esse alvo é a agrofloresta. Às 
vezes você lança o dardo, ele cai muito pra baixo, muito pro alto, mais pra 
esquerda ou direita do centro. Mas de qualquer forma, o simples fato de 
atirar na direção dele, você já faz pontos! Claro que o ideal seria a gente 
acertasse o centro, mas a agrofloresta é tão perfeita, que por mais que você 
erre, ela torna sua vida possível. (SOUZA; SILVA, 2013, p. 37-38) 

 

Ao habitus camponês, agregam novas práticas que reestruturam esse 

habitus: agora, com o aprendizado do fazer agroflorestal e agroecológico, com uma 

visão mais ampla da sua própria inserção na sociedade e no mundo. 

Esta pesquisa é fruto de um processo de apropriação das leituras sobre o 

campo da agricultura familiar e do campesinato. A partir dessa herança intelectual, 

procuramos mostrar como se produzem mudanças nesse campo e como se 

reproduz ao longo de sua história. Como pesquisa singular é um momento, um 

recorte de análise das práticas de uma associação e de seus agricultores. 

Procuramos compreender essa experiência como um projeto de alternatividade que 

tem possibilitado a reprodução social de agricultores que viviam uma crise em suas 

condições de vida em função do empobrecimento do solo, dificuldades de produzir e 

comercializar, com consequente aumento do êxodo dos mais jovens. As novidades 

produtivas trazidas pela agrofloresta e pelas inovações organizativas que 

introduziram com a Cooperafloresta foram decisivas para chegar à sua situação 

atual.  

Muitos obstáculos e limites permearam essa trajetória – o conflito é inerente 

às relações sociais. Já há muito tempo se fez a crítica da noção de comunidade 

como espaço social da convivência harmônica e da solidariedade como elemento 

construtor de tal harmonia. Ao longo deste trabalho, trouxemos exemplos desses 

conflitos e obstáculos, dos quais destacamos aqui alguns deles: 

a) A constituição de grupos, segundo o regulamento da Cooperafloresta, 

deveria ser feita com, no mínimo, três famílias. No entanto, por dificuldades de 

trabalho em conjunto e conflitos aí gerados – dificuldades pelas formas diferentes de 

fazer o trabalho ou no cuidado com a agrofloresta – alguns grupos se subdividiram e 

ficaram com duas famílias. Ou seja, há conflitos que são gerados pelo trabalho 

coletivo, especialmente ligado à quebra de reciprocidade: “eu cuido bem da 

agrofloresta dele e ele não cuida bem da minha”. 
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b) A questão do cumprimento das regras e normas de inserção na 

associação é foco de conflitos com aqueles que não conseguem entrar ou ficar na 

Cooperafloresta em função de suas exigências quanto ao manejo da agrofloresta e 

gestão do grupo. Se, por um lado, isso limita a expansão da Cooperafloresta, por 

outro, é fundamental para poder viabilizar a certificação dos seus produtos. De 

qualquer maneira, a exclusão ou a não entrada nem sempre são compreendidas 

como um imperativo de viabilização do conjunto da Associação – levam a conflitos 

que deixam suas marcas nas comunidades (especialmente nas dinâmicas locais de 

parentesco e vizinhança); 

c) A participação das mulheres se ampliou em grupos e na Associação, mas 

existem grupos em que as mulheres não participam das atividades produtivas 

principais, dos mutirões e da representação do grupo. Em outros espaços sociais no 

rural, as mulheres ainda não se integram plenamente em todas atividades, até 

porque centralizam o trabalho doméstico e do terreiro, o cuidado com os filhos. Mas, 

no marco de processos de mutirão, por exemplo, a não participação é percebida por 

mulheres que participam nessas atividades produtivas como quebra da 

reciprocidade, o que gera também conflitos no interior do grupo. Interessante 

assinalar que, apesar disso, há, na Cooperafloresta, um grupo só de mulheres – 

assumiram o trabalho da agrofloresta em função do desinteresse dos homens 

naquela atividade ou impossibilidade de participar dela, por terem outra ocupação. 

Também há mulheres sozinhas por viuvez ou separação, cuja participação na 

Associação contribui na sua reprodução social e de seus filhos.  

d) Um aspecto crítico e limitante advém das características do processo de 

comercialização. Se a comercialização coletiva possibilitou acessar diversos 

mercados, ocorreu uma centralização da gestão e pouca autonomia das famílias de 

agricultores no processo. Ao mesmo tempo, como todo produto é absorvido pela 

Associação, independentemente de sua qualidade ou de constituírem sobras das 

vendas, geraram-se déficits na Associação. Ou seja, até há pouco tempo não havia 

um processo de aprendizado que seria fundamental para que a autonomização dos 

agricultores fosse constituída e a consolidação da Cooperafloresta estabelecida – a 

partir das pesquisas realizadas nos últimos anos junto à Associação e do Projeto 

Agroflorestar iniciou-se a avaliação dos processos comerciais no conjunto da 

Associação. A partir dessa avaliação, foram empreendidas mudanças no sentido de 
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um maior envolvimento dos grupos e dos agricultores na discussão e definição de 

novas estratégias de comercialização. 

 

Este trabalho e o programa de pesquisas na qual se inseriu compreendem 

tal experiência – a dos agricultores familiares da Cooperafloresta – como um projeto 

de alternatividade. Entendemos essa noção como aplicável às experiências que 

representam uma nova forma de construir a reprodução da vida de forma amigável 

ao ambiente físico-natural, solidária no conjunto das relações sociais, voltada à ideia 

de preservar as tradições, mesmo buscando integrar as inovações, preservar a 

diversidade, valorizar o local, voltando-se para uma ligação com o extralocal por 

meio de pertencimentos associativos face a face e em rede. (FERREIRA et al., 

2013). Das alternatividades tal como pensadas por Paulo Freire (1992) àquelas 

sinalizadas por Sousa Santos (2005a), retivemos esses elementos que permeiam a 

experiência da Cooperafloresta, não sem contradições ou limites. A perspectiva que 

essa noção traz para a pesquisa é a de não pensar no que tais experiências podem 

representar no futuro (como, por exemplo, no seu potencial para generalizar-se e 

criar novas hegemonias), mas no que significam para o presente das populações 

que as protagonizam e para os espaços sociais e ambientais em que vivem.  

 

As duas sociologias [sociologia das ausências e sociologia da emergências] 
estão estreitamente associadas, visto que quanto mais experiências 
estiverem hoje disponíveis no mundo mais experiências são possíveis no 
futuro. Quanto mais ampla for a realidade credível, mais vasto é o campo 
dos sinais ou pistas credíveis e dos futuros possíveis e concretos. Quanto 
maior for a multiplicidade e diversidade das experiências disponíveis e 
possíveis (conhecimentos e agentes), maior será a expansão do presente e 
a contracção do futuro. Na sociologia das ausências, essa multiplicação e 
diversificação ocorre pela via da ecologia dos saberes, dos tempos, das 
diferenças, das escalas e das produções, ao passo que a sociologia das 
emergências as revela por via da amplificação simbólica das pistas ou 
sinais. (SOUSA SANTOS, 2007) (grifo nosso) 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO - Agricultores (responsáveis pelo grupo ou produtor) 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Entrevistado: ____________________________________________ 
Entrevistador: ___________________________________________ 
Núcleo:_________________________________________________ 
Data: _________________________ 
Grupo:________________________ 
Nº famílias: ____________________ 
 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES 

1) Fale um pouco de sua trajetória pessoal e familiar: migracional, inserção 
ocupacional, pertencimento associativo e comunitário, inserção e tempo na 
agroecologia, inserção na Rede, faixa etária, escolaridade 
 

2) De que forma a Rede Ecovida contribui na construção de alternatividades de 
desenvolvimento? (sustentabilidade da agricultura, comercialização solidária, 
organização social e novas relações de gênero) 

 
3) Como você diria que isso acontece na prática da Rede? E no núcleo? 

 
4) A Rede contribui de alguma forma para minorar/reduzir ou se contrapor aos 

problemas resultantes das mudanças climáticas globais?  
 

5) O que você entende por agroecologia? 
 

6) Qual é o papel/importância da Rede Ecovida para seu grupo/entidade? 
 

7) Quais são os fatores que você considera que geram união na Rede Ecovida? 
 

8) A inserção na Rede Ecovida proporcionou alguma mudança para seu 
grupo/entidade? Se afirmativo, quais? 

 
9) Como você identifica os agricultores que compõem o grupo (ou família – como se 

identifica)? 
(  ) Agricultores agroecológicos 
(  ) Agricultores ecológicos 
(  ) Agricultores familiares 
(  ) Camponeses 
(  ) Faxinalenses 
(  ) Quilombolas 
(  ) Assentados 
(  ) Outros. Quais?_______________________________________________ 
 
10) Além da produção de alimentos, quais são as outras atividades desenvolvidas pelos 

agricultores que compõem o grupo (ou família)? Marcar X 
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Atividade Família Grupo 
Artesanato   
Agroindustrialização de 
alimentos 

  

Produção de plantas 
medicinais 

  

   
   
   
   
   
   
 
11) Como você denomina os sistemas de produção dos agricultores do grupo (ou 

família)? 
(  ) Agroecológico 
(  ) Agroflorestal 
(  ) Agricultura orgânica 
(  ) Agricultura biodinâmica 
(  ) Outra. Qual?______________________________ 

 
 
NOVOS MERCADOS E ESTRATÉGIAS COMERCIAIS 
 

12) Quais são os espaços de comercialização utilizados no grupo (ou família)? 
Família: __________________________________________ 
Grupo: ___________________________________________ 
 
13) Qual é o nível de auto-suficiência alimentar da(s) família(s)? Marcar X 
 % família % Grupo 
a) 0 – 20%   
b) 20 – 40%   
c) 40 – 60%   
d) 60 – 80%   
e) 80 – 
100% 

  

 
14) Destino dos produtos ecológicos do grupo ou família (% sobre total comercializado) 
Destino % 

família 
% Grupo 

a) Mercado local   
b) Mercado 

regional 
  

c) Outros estados   
d) Fora do país   

 
15) Existe alguma relação entre os canais de comercialização acessados e: 
a) os sistemas de produção (policultivos, consorciamento, rotação etc.): 
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b) a diversificação: 
 Explique. 

 
16) Quais estratégias de mercado têm maior peso (ou são mais importantes) para o 

grupo/família? Por quê? 
 

17) Quais foram (ou são) os princípios/critérios adotados para definir quais canais de 
comercialização? De que forma foram definidos? Quem participou? 
 

18) Existe algum tipo de articulação/cooperação com os consumidores no núcleo? 
Quais? 

 
19) Como se dá a gestão dos processos de comercialização (definição de local dos 

pontos de venda, preços, padrão de produtos, tipos de produtos)? Quem participa? 
 

20) O que significa para você comercializar alimentos ecológicos? 
 
ESTRATÉGIAS DE RECIPROCIDADE, AUTONOMIA E SOLIDARIEDADE 
 

21) Existe produção agrícola coletiva no grupo? Se afirmativo, identificar e caracterizar 
as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, principais produtos, como 

se constituiu) 

 
22) Existe beneficiamento/transformação coletiva da produção no grupo?  Se afirmativo, 

identificar e caracterizar as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, 

principais produtos, como se constituiu). 

 
23) Existe comercialização coletiva da produção?  Se afirmativo, identificar e caracterizar 

as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, principais produtos, como 

se constituiu) 

 
24) As organizações de consumidores interferem no planejamento da produção? De que 

forma? 
 
25) Em sua opinião, qual é a importância/significado da comercialização direta (feiras, 

casa-em-casa, etc.) na construção de relações sociais (relações entre pessoas, com 

a comunidade, vizinhos, entre comunidades)? Apresente um exemplo. 
 

26) Quais processos de troca de trabalho (mutirão, cooperação, etc.) existem no grupo? 
Qual é a importância disso? 
 

27) Se existe troca de trabalho, em quais momentos do processo de produção são mais 
importantes estas trocas? 

28) No processo de produção, existe o uso de mutirão no grupo? Se afirmativo, detalhe 
como isto ocorre (entre famílias do mesmo grupo, com famílias de outros grupos, 

quais atividades são realizadas, o que se oferta neste dia de trabalho). 
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29) Existem outras modalidades de trocas entre as famílias/grupos (alimentos, entre-

ajudas, transporte, saúde)? Se afirmativo, quais? De que forma isto ocorre?  
 

30) A adoção da agroecologia influencia a realização de trabalhos coletivos? Se 
afirmativo, como? Quando isso ocorre? 

 
31) Ocorreram mudanças em relação à solidariedade, organização e cooperação a partir 

da adoção da agroecologia? Quais? 
 

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS 

32) Quais são as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos sociais) que 
estão presentes no núcleo? De que forma elas participam? 
 

33) Quando e como as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos 
sociais) passaram a se aproximar da Rede? 
 

34) Em quais fóruns, articulações e redes locais/regionais, nacionais e internacionais os 
núcleos e a Rede se articulam nos âmbitos políticos, na comercialização e 
certificação 

Nível/ 
abrangência 

Político Comercialização Certificação 

Local/ 
regional/ 
estadual 

 
 
 
 
 

  

Nacional  
 
 
 
 

  

Internacional  
 
 
 
 

  

 
 

35) Como você participa nas atividades do: 
a) Grupo: 
b) Núcleo: 
c) Rede: 
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SUJEITO 

36) Você se reconhece como um sujeito de direitos/ cidadão? Por quê? 

37) Após o ingresso na Rede Ecovida existiu alguma mudança para sua família em 
termos de acesso a direitos? (Direito a ter Direitos) 

CERTIFICAÇÃO 

38) Por que foi necessário criar um sistema de certificação próprio? 

39) Como você entende a importância da certificação participativa para sua atividade 
produtiva? 

40) Como ocorre a participação dos consumidores no processo de certificação 
participativa? 

41) O núcleo utiliza outro sistema de certificação além do desenvolvido pela Rede 
Ecovida? Quais? Por quê? 

42) Aponte uma vantagem e uma desvantagem do sistema de certificação criado pela 
rede Ecovida em comparação com a certificação de terceira parte/convencional. 

43) Você entende que o reconhecimento da certificação participativa pela lei foi 
importante? Por quê? 

44) A entrada em vigor da Lei 10.831 produziu mudanças no processo de certificação da 
Rede? Quais? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

45) Identifique os principais potenciais da Rede Ecovida de Agroecologia. 
 

46) Identifique as principais fragilidades (limites) da Rede Ecovida de Agroecologia. 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO - ASSESSORES E DIRIGENTES DE NÚCLEOS 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Entrevistado: ____________________________________________ 
Entrevistador: ___________________________________________ 
Núcleo:_________________________________________________ 
Data: _____________________ 
 
 
IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES 

 

1) Fale um pouco de sua trajetória pessoal e familiar: migracional, inserção 
ocupacional, pertencimento associativo e comunitário, inserção e tempo na 
agroecologia, inserção na Rede, faixa etária, escolaridade 
 

2) De que forma a Rede Ecovida contribui na construção de alternatividades de 
desenvolvimento? (sustentabilidade da agricultura, comercialização solidária, 
organização social e novas relações de gênero). 

 
3) Como você diria que isso acontece na prática da Rede? E no núcleo? 

 
4) A Rede contribui de alguma forma para minorar/reduzir ou se contrapor aos 

problemas resultantes das mudanças climáticas globais?  
 

5) O que você entende por agroecologia? 
 

6) Qual é o papel/importância da Rede Ecovida para seu grupo/entidade? 
 

7) Quais são os fatores que você considera que geram união na Rede Ecovida? 
 

8) A inserção na Rede Ecovida proporcionou alguma mudança para seu 
grupo/entidade? Se afirmativo, quais? 

 
9) Como você identifica os agricultores que compõem o Núcleo? 
(  ) Agricultores agroecológicos 
(  ) Agricultores ecológicos 
(  ) Agricultores familiares 
(  ) Camponeses 
(  ) Faxinalenses 
(  ) Quilombolas 
(  ) Assentados 
(  ) Outros. Quais?____________________________________________________ 
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10) Além da produção de alimentos, quais são as outras atividades desenvolvidas pelos 
agricultores que compõem o núcleo? 

(  ) Artesanato 
(  ) Agroindustrialização de alimentos 
(  ) Produção de plantas medicinais 
(  ) __________________________ 
(  ) ___________________________ 
(  ) ____________________________ 

 
11) Como você denomina os sistemas de produção dos agricultores do núcleo? 
(  ) Agroecológico 
(  ) Agroflorestal 
(  ) Agricultura orgânica 
(  ) Agricultura biodinâmica 
(  ) Outra. Qual?______________________________ 

 
NOVOS MERCADOS E ESTRATÉGIAS COMERCIAIS 
 

12) Quais são os espaços de comercialização utilizados no núcleo? 
 
13) Qual é o nível de auto-suficiência alimentar das famílias? 
(  ) 0 – 20% 
(  ) 20 – 40% 
(  ) 40 – 60% 
(  ) 60 – 80% 
(  ) 80 – 100% 
 
14) Destino dos produtos ecológicos do núcleo (% sobre total comercializado) 
Destino % 

e) Mercado local  
f) Mercado 

regional 
 

g) Outros estados  
h) Fora do país  

 
15) Existe alguma relação entre os canais de comercialização acessados e: 
a) os sistemas de produção (policultivos, consorciamento, rotação etc.): 
b) a diversificação: 

 Explique. 
 

16) Quais estratégias de mercado têm maior peso (ou são mais importantes) para o 
grupo/núcleo? Por quê? 
 

17) Quais foram (ou são) os princípios/critérios adotados para definir quais canais de 
comercialização? De que forma foram definidos? Quem participou? 
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18) Existe algum tipo de articulação/cooperação com os consumidores no núcleo? 
Quais? 

 
19) Como se dá a gestão dos processos de comercialização (definição de local dos 

pontos de venda, preços, padrão de produtos, tipos de produtos)? Quem participa? 
 
ESTRATÉGIAS DE RECIPROCIDADE, AUTONOMIA E SOLIDARIEDADE 

 
20) Existe produção agrícola coletiva nos grupos que compõem o núcleo? Se afirmativo, 

identificar e caracterizar as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, 

principais produtos, como se constituiu) 

 
21) Existe beneficiamento/transformação coletiva da produção?  Se afirmativo, identificar 

e caracterizar as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, principais 

produtos, como se constituiu). 

 
22) Existe comercialização coletiva da produção?  Se afirmativo, identificar e caracterizar 

as experiências. (Nº famílias, o que fazem, como fazem, principais produtos, como 

se constituiu) 

 
23) As organizações de consumidores interferem no planejamento da produção? De que 

forma? 
 
24) Em sua opinião, qual é a importância/significado da comercialização direta (feiras, 

casa-em-casa, etc.) na construção de relações sociais (relações entre pessoas, com 

a comunidade, vizinhos, entre comunidades)? Apresente um exemplo. 
 

25) Quais processos de troca de trabalho (mutirão, cooperação, etc.) existem no 
núcleo/grupos? 
 

26) Se existe troca de trabalho, em quais momentos do processo de produção são mais 
importantes estas trocas? 
 

27) No processo de produção, existe o uso de mutirão nos grupos do núcleo? Se 
afirmativo, detalhe como isto ocorre (entre famílias do mesmo grupo, com famílias de 

outros grupos, quais atividades são realizadas, o que se oferta neste dia de 

trabalho). 

 
28) Existem outras modalidades de trocas entre as famílias/grupos (alimentos, entre-

ajudas, transporte, saúde)? Se afirmativo, quais? De que forma isto ocorre?  
 

29) A adoção da agroecologia influencia a realização de trabalhos coletivos? Se 
afirmativo, como? Quando isso ocorre? 

 
30) Ocorreram mudanças em relação à solidariedade, organização e cooperação a partir 

da adoção da agroecologia? Quais? 
 



Universidade Federal do Paraná – UFPR                                                                                                 

Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento e Doutorado em Sociologia                                                             

Pesquisa sobre a REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 
 

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
31) Quais são as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos sociais) que 

estão presentes no núcleo? De que forma elas participam? 
 

32) Quando e como as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos 
sociais) passaram a se aproximar da Rede? 
 

33) Em quais fóruns, articulações e redes locais/regionais, nacionais e internacionais os 
núcleos e a Rede se articulam nos âmbitos políticos, na comercialização e 
certificação 

Nível/ 
abrangência 

Político Comercialização Certificação 

Local/ 
regional/ 
estadual 

 
 
 
 
 

  

Nacional  
 
 
 
 

  

Internacional  
 
 
 
 

  

 
34) Como você participa nas atividades do: 
d) Grupo: 
e) Núcleo: 
f) Rede: 

 

SUJEITO 

35) A agricultura familiar/Rede Ecovida pode ser reconhecida como um sujeito político 
que busca (postula) por direitos? Por quê? 

36) Após o ingresso na Rede Ecovida existiu alguma mudança para as famílias em 
termos de acesso a direitos? (Direito a ter Direitos) 
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CERTIFICAÇÃO 

37) Por que foi necessário criar um sistema de certificação próprio? 

38) Como você entende a importância da certificação participativa para sua atividade 
produtiva? 

39) Como ocorre a participação dos consumidores no processo de certificação 
participativa? 

40) O núcleo utiliza outro sistema de certificação além do desenvolvido pela Rede 
Ecovida? Quais? Por quê? 

41) Aponte uma vantagem e uma desvantagem do sistema de certificação criado pela 
rede Ecovida em comparação com a certificação de terceira parte/convencional. 

42) Você entende que o reconhecimento da certificação participativa pela lei foi 
importante? Por quê? 

43) A entrada em vigor da Lei 10.831 produziu mudanças no processo de certificação da 
rede? Quais? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
44) Identifique os principais potenciais da Rede Ecovida de Agroecologia. 

 
45) Identifique as principais fragilidades (limites) da Rede Ecovida de Agroecologia. 

 



Universidade Federal do Paraná – UFPR                                                                                                 

Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento e Doutorado em Sociologia                                                             

Pesquisa sobre a REDE ECOVIDA DE AGROECOLOGIA 
 

APÊNDICE 3 - ROTEIRO - CONSUMIDORES 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Entrevistado: ____________________________________________ 
Entrevistador: ___________________________________________ 
Núcleo:_________________________________________________ 
Data: _______________________________________ 
Associação/cooperativa: ________________________ 
 
IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES 

1) Fale um pouco de sua trajetória pessoal e familiar: migracional, inserção 
ocupacional, pertencimento associativo e comunitário, inserção e tempo na 
agroecologia, inserção na Rede, faixa etária, escolaridade 
 

2) De que forma a Rede Ecovida contribui na construção de alternatividades de 
desenvolvimento? (sustentabilidade da agricultura, comercialização solidária, 
organização social e novas relações de gênero). 

 
3) Como você diria que isso acontece na prática da Rede? E no núcleo? 

 
4) A Rede contribui de alguma forma para minorar/reduzir ou se contrapor aos 

problemas resultantes das mudanças climáticas globais?  
 

5) Quais são os fatores que você considera que geram união na Rede Ecovida? 
 

6) A inserção na Rede Ecovida proporcionou alguma mudança para seu 
grupo/entidade? Se afirmativo, quais? 
 

7) Como você identifica os agricultores que compõem o Núcleo? 
(  ) Agricultores agroecológicos 
(  ) Agricultores ecológicos 
(  ) Agricultores familiares 
(  ) Camponeses 
(  ) Faxinalenses 
(  ) Quilombolas 
(  ) Assentados 
(  ) Outros. Quais?____________________________________________________ 
 
8) Além da produção de alimentos, quais são as outras atividades desenvolvidas pelos 

agricultores que compõem o núcleo? 
(  ) Artesanato 
(  ) Agroindustrialização de alimentos 
(  ) Produção de plantas medicinais 
(  ) __________________________ 
(  ) ___________________________ 
(  ) ____________________________ 
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9) Como você denomina os sistemas de produção dos agricultores do núcleo? 
(  ) Agroecológico 
(  ) Agroflorestal 
(  ) Agricultura orgânica 
(  ) Agricultura biodinâmica 
(  ) Outra. Qual?______________________________ 

 
NOVOS MERCADOS E ESTRATÉGIAS COMERCIAIS 
 

10) Quais são os espaços de comercialização utilizados no núcleo? 
 
11) Destino dos produtos ecológicos do núcleo (% sobre total comercializado) 
Destino % 

i) Mercado local  
j) Mercado 

regional 
 

k) Outros estados  
l) Fora do país  
 

12) Existe algum tipo de articulação/cooperação com os consumidores no núcleo? 
Quais? 

 
13) Como se dá a gestão dos processos de comercialização (definição de local dos 

pontos de venda, preços, padrão de produtos, tipos de produtos)? Quem participa? 
 

14) O que significa para você consumir alimentos ecológicos? 
 
 
ESTRATÉGIAS DE RECIPROCIDADE, AUTONOMIA E SOLIDARIEDADE 

 
15) As organizações de consumidores interferem no planejamento da produção? De que 

forma? 
 
16) Em sua opinião, qual é a importância/significado da comercialização direta (feiras, 

casa-em-casa, etc.) na construção de relações sociais (relações entre pessoas, com 

a comunidade, vizinhos, entre comunidades)? Apresente um exemplo. 
 

17) Quais processos de troca existem entre os produtores e consumidores do núcleo? 
 

18) Ocorreram mudanças em relação à solidariedade, organização e cooperação a partir 
da adoção da agroecologia? Quais? 
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ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS 

19) Quais são as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos sociais) que 
estão presentes no núcleo? De que forma elas participam? 
 

20) Quando e como as organizações sociais do campo (sindicalismo, movimentos 
sociais) passaram a se aproximar da Rede? 
 

21) Em quais fóruns, articulações e redes locais/regionais, nacionais e internacionais os 
núcleos e a Rede se articulam nos âmbitos políticos, na comercialização e 
certificação 

Nível/ 
abrangência 

Político Comercialização Certificação 

Local/ 
regional/ 
estadual 

 
 
 
 
 

  

Nacional  
 
 
 

  

Internacional  
 
 
 

  

 
22) Como você participa nas atividades do: 
g) Grupo: 
h) Núcleo: 
i) Rede: 

CERTIFICAÇÃO 

23) Qual o papel/importância da certificação para você? 

24) Para você, há diferença na aquisição de produtos originados da certificação 
participativa ou através da certificação convencional? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

25) Identifique os principais potenciais da Rede Ecovida de Agroecologia. 
 

26) Identifique as principais fragilidades (limites) da Rede Ecovida de Agroecologia. 
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APÊNDICE 4 - ROTEIRO DE QUESTÕES  

AGRICULTORES ECOLÓGICOS DA COOPERAFLORESTA: 

 

Data:____/____/2011  -    Horário: _____:_____h  

Município: (    ) Barra do Turvo/SP  (    ) Adrianópolis/PR  (    ) Bocaiúva do Sul/PR  

Nome: _____________________________________________________   Idade: _______________ 

Sexo: (   ) Homem   (    ) Mulher                      Estado Civil: __________________________________ 

Comunidade:_________________________________  (    ) Quilombolas (    ) Agricultores Familiares 

Grupo: ___________________________________________________________________________ 

Exerce algum cargo na Associação ou no Grupo? (  ) sim  (   ) não.  Qual? _____________________ 

 

TRAJETÓRIA DE VIDA DO ENTREVISTADO (E FAMÍLIA) 

1) Lugar de nascimento (local)  

2) Idade 

3) Escolaridade 

4) Atividade profissional dos pais 

5) Número de pessoas residentes no domicílio? Da família _____   Outras _____  

6) Quem são? Qual a idade? O que fazem? 

7) Existem membros da família que não moram com vocês? Quem são? A quanto tempo estão fora? 

Aonde moram? O que fazem? 

8) Experiências de Deslocamento (mudanças de domícilio) – construção da trajetória de cada 

membro da família  

9) A quanto tempo moram neste domicílio (local)? E, nesta comunidade?  

10) Organização dos processos produtivos dentro da família  

11) Atividades não agrícolas dos membros da família. 

12) Organização das atividades não vinculadas à produção  
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CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE (ATIVIDADES INTRA-COMUNITÁRIAS) 

13) Número de famílias que moram na comunidade (se der, você pode construir um mapa da sua 

comunidade – indicando os seus vizinhos). 

14) Principais atividades produtivas: 

15) Organizações que existem em nível de comunidade 

16) Atividades que realizam as organizações 

17) Quais as atividades se realizam em forma grupal na comunidade? 

18) Quais são os motivos que levam que essas atividades se realizem em forma grupal e não em 

forma individual? 

19) Que integrantes da comunidade participam nestas atividades? 

20) Como se organizam os membros da comunidade para distribuição e divisão das atividades 

desenvolvidas no grupo? 

21) Quais são as atividades realizadas dentro da comunidade para além das atividades produtivas?  

22) Qual a participação de sua família nas organizações sociais na comunidade? 

23) Qual a participação de sua família nas organizações sociais FORA da comunidade? 

24) Quais as principais dificuldades da comunidade? E, quais as principais qualidades da 

comunidade? 

25) Quais suas expectativas em relação às condições de vida dentro da comunidade? 

 

TRAJETÓRIA DE ORGANIZAÇÃO DO GRUPO:  

26) Como foi a constituição de seu grupo? Desde quando estão organizados?  

27) Quais as famílias que participam do grupo? São seus vizinhos?  

28) Qual a importância em se associar com vizinhos, amigos ou parentes para a organização do 

grupo? É mais importante hoje ou antes? 

29) As famílias do seu grupo se conheciam antes? Quais as relações que existiam no começo?  
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30) Descreva as atividades feitas no grupo na área da produção. 

31) Existem vínculos com as famílias do grupo para além das atividades de produção? Descreva. 

32) Existe transferência de conhecimento (no trabalho, na alimentação, nas formas de organizar a 

vida...)? De que forma isto ocorre? Qual a importância disto? 

33) Existem vínculos com as famílias vizinhas que não fazem parte do grupo? Se sim, descreva.  

34) Quais os valores familiares para você? Qual sua opinião sobre suas famílias vizinhas?  

35) Qual sua participação nos espaços sociais da comunidade? Quais são? (igreja, pastorais, lazer, 

festas, entre outros) 

36) Existem pessoas (famílias) da comunidade que vieram de outras regiões? Como é a relação 

destas pessoas (famílias)? 

37) As rotinas de sociabilidades dos moradores locais são as mesmas dos moradores que chegaram 

depois (mesmos locais, hábitos, festas ...)? Participam em conjunto? 

 

ATIVIDADES INTER-COMUNITÁRIAS 

38) Que tipos de atividades realizam de forma conjunta com outras comunidades? Com quais 

comunidades? Quais são os motivos? Quais membros da comunidade participam destes eventos? 

Quem organiza ou planeja estes eventos?  

39) Estas atividades com outras comunidades existiam antes da COOPERAFLORESTA? Descreva  

 


