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A formação de agentes e educadores 
socioambientais é um dos eixos de 

atuação da Campanha Y Ikatu Xingu, 
em desenvolvimento desde 2004, e é o 
tema central deste livro. Nossa proposta 
nesta publicação é contar os processos 
desenvolvidos entre 2008 e 2009 em 15 
municípios mato-grossenses, envolvendo 
diretamente mais de 200 pessoas, e outras 
mil de forma indireta, em cursos, oficinas e 
práticas em escolas e comunidades.

Essa formação é o tema central, mas não 
é o único assunto tratado aqui. O que 
apresentamos neste livro, como pano 
de fundo que por vezes ganha força de 
protagonista, são também as histórias 
de vida de pessoas que vivem em uma 
região específica do Brasil, a bacia do rio 
Xingu, uma região que nas últimas décadas 
passou por intensa transformação social, 
ambiental e econômica, em uma dinâmica 

Um livro com o pé na estrada e 
ouvidos atentos às vozes de pessoas
Bruno Weis

prefácio

que se relaciona, como causa e efeito, com 
mudanças nas formas de viver e pensar de 
seus moradores. 

Para dar conta desta tarefa, buscamos uma 
maneira inovadora de abordagem: dar voz 
às pessoas que passaram pelo processo para 
que pudessem contar suas histórias de vida 
e como as experiências mudaram – ou 
não – a percepção de cada uma delas em 
relação a si próprio, sua vida, trabalho, 
ambiente, comunidade e futuro. É por isso 
que a publicação que você tem em mãos 
é estruturada a partir de entrevistas, uma 
das técnicas de comunicação mais diretas 
e reveladoras, pois limita ao mínimo às 
intervenções do interlocutor e permite em 
grande medida que cada entrevistado dê 
a sua versão da história, sob seu ponto de 
vista, com sua linguagem, palavras, em um 
exercício de reflexão e memória por si só 
bastante interessante. 

Sendo assim, é importante observar que a 
linguagem empregada em grande parte do 
livro é extremamente coloquial, como uma 
conversa franca, sem grandes preocupações 
de estilo ou gramaticais. Quisemos passar, 
pela forma como as pessoas da região se 
expressam, um pouco da cultura local, da 
maneira de raciocinar e pensar de cada 
uma delas, dando elementos que também 
ajudam a entender os personagens e 
histórias aqui retratados. 

O contexto em que se deram as entrevistas 
também merece menção. Fizemos quase 
todas elas em encontros ocorridos com os 
agentes em outubro de 2009 em Canarana, 
Querência, Porto Alegre do Norte, São José 
do Xingu e Confresa, durante viagem de 
duas semanas pela região para acompanhar 
um dos encontros da Rede de Sementes do 
Xingu. Apenas duas entrevistas acabaram 
sendo feitas por telefone, por dificuldades de 
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deslocamento ao lado oeste da bacia, no eixo 
da BR-163. Apesar disso, podemos dizer que 
este livro é um verdadeiro produto “pé na 
estrada” e se pudesse, traria também os sons, 
cheiros e temperaturas registrados ao longo 
daqueles dias de intenso trabalho. 

Infelizmente não foi possível, por falta de 
espaço, abarcar nas páginas que se seguem 
todas as pessoas que passaram pelos cursos 
de formação nos municípios envolvidos pelo 
projeto da campanha. Nem foi possível, na 
versão final do livro, incluir todas as pessoas 
que foram de fato entrevistadas. Mas fica 
registrado aqui nosso agradecimento especial 
à professora Mônica, da escola Coronel 

Wanick em Canarana, ao Gilmar, professor 
da escola família agrícola de Querência, ao 
Valdo, da Associação Terra Viva, de Porto 
Alegre do Norte, e à professora Florinda, 
de Confresa. Todos eles vêm realizando 
trabalhos em suas comunidades que 
merecem todos os aplausos. 

Outros agradecimentos obrigatórios devem 
ser dados aos nossos guias pelas estradas e 
cidades da região. São parte do time do ISA 
que, em meio a uma agenda apertada de 
trabalho, conseguiu nos levar ao encontro 
dos agentes em suas comunidades. Fica 
aqui nosso muito obrigado e um abraço 
para Luciano, Cassiano, Osvaldinho e 

Eduardo. Toda a equipe do Programa 
Xingu do ISA, parceiros da Campanha 
Y Ikatu Xingu e funcionários do ISA na 
sede em Canarana colaboraram para a 
realização deste trabalho e merecem nossa 
gratidão. E, por fim, um agradecimento 
especial ao Rodrigo e a Cristina que, ao 
nos convidar para trabalhar no projeto 
deste livro, permitiram que conhecêssemos 
pessoas, lugares e histórias de vida que, 
de tão ricas, mereciam cada uma delas 
seu próprio livro. Toda essa experiência 
e aprendizado nos inspiram a seguir 
caminhando para um futuro mais 
harmônico e pacífico na relação entre os 
homens e entre nós e a natureza. 
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Desmistificar a floresta,
integrar gentes e sementes
cristina suarez copa Velasquez

Um dos objetivos mais necessários em 
nossa época é ampliar a percepção sobre 

a proximidade da natureza em nossas vidas. 
A realidade nos apresenta novos fenômenos 
relacionados às mudanças climáticas, além de 
um conjunto de desastres ambientais causado 
pelo impacto das ações humanas. Quando 
lançamos um olhar mais atento, concluímos 
que os comportamentos que geram esses 
fenômenos evidenciam uma crença muito 
presente em nossa sociedade: a da infinitude 
dos recursos naturais. Essa é uma tendência 
antiga de desenvolvimento que a maioria das 
sociedades escolheu para viver na terra.

Em civilizações passadas, o ser humano já 
esteve muito mais conectado à natureza e 
acreditando nos benefícios diretos advindos 
dela, estabelecendo uma relação mais 
próxima ao universo espiritual, representado 
pelos deuses e princípios espiritualista, 

num contraponto com o desenvolvimento 
e avanço tecnológico e material dos tempos 
atuais. A re-conexão com a natureza e o 
re-aprender a senti-la e a valorizá-la, como 
parte integrante de nossas vidas, é sem 
duvida uma tarefa dos nossos tempos.

Uma das formas de se fazer isso passa pelo 
exercício da observação atenta e cuidadosa 
do mundo, numa tentativa de parar a 
loucura cotidiana que nos cerca e, com 
“lentes novas”, re-observar o lugar onde 
estamos e a relação que estabelecemos com 
ele e com os demais seres, numa tentativa 
de enxergar as conexões invisíveis existentes 
entre todos os seres vivos. 
 
Ancorados e motivados por essas percepções, 
encontramos nos processos educativos o 
caminho central para contribuir com a 
desmistificação da natureza e das florestas aqui 

do Xingu, contribuindo para uma interação 
positiva das iniciativas socioambientais, num 
círculo virtuoso e consciente na interação e 
integração com o lugar e a natureza. 

Desde o surgimento da Campanha ‘Y Ikatu 
Xingu, em 2004, a Educação Agroflorestal 
passou a ser parte de seu tripé básico de 
atuação, juntamente com a Restauração 
Florestal e as articulações e parcerias.
Partimos do princípio de que a ação 
participativa pode e deve ser local, específica 
e motivada por interesses pessoais e coletivos, 
mas o horizonte deve ser universal. Isto é, ele 
deve estimular no indivíduo a capacidade de 
defender as próprias necessidades, respeitando 
a dos outros, ou seja, a habilidade de lidar 
com a realidade do desejo próprio e do outro. 

Nesse sentido, os processos de formação 
em educação agroflorestal empreendidos 

apresentação

“A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. 
O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a 

importância da educação  para a compreensão, em todos os níveis educativos e 
em  todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita da reforma 

planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do futuro.”
(Morin, 2001)
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pela Campanha Y Ikatu Xingu buscam 
desenvolver no educador a percepção sobre 
suas habilidades, suas potencialidades, além 
de ter, na prática, o desenvolvimento de 
iniciativas socioambientais. 

Por estar em uma região de fronteira 
agropecuária, de colonização vinda do 
Sul do país, praticante de uma agricultura 
extensiva, há no imaginário comum a 
percepção da floresta como mato, estorvo 
para a produção agrícola. 

Além de buscar os laços naturais entre o 
ser humano e tudo aquilo que o circunda, 
temos o objetivo de fornecer novas 
alternativas econômicas e pedagógicas com 
a floresta, e é nesse sentido que as técnicas 
agroflorestais são trabalhadas. 

agentes de mudança sociambientaL
Ocupada tradicionalmente por populações 
indígenas, a região das cabeceiras do rio 
Xingu transformou-se nos últimos 20 anos 
em uma das regiões mais sócio-diversas 
do Brasil e do planeta, com a vinda dos 
migrantes do Sul do país, bem como de 
outras regiões brasileiras. Na bacia do Xingu, 
encontram-se 24 diferentes etnias que falam 

mais de 15 idiomas diferentes. Neste cenário 
praticamente único, encontramos também 
uma rica biodiversidade.

Assim, a linha de ação educacional da 
Campanha Y Ikatu Xingu desenvolve 
processos formativos junto a diferentes 
grupos sociais, tanto no eixo da rodovia 
BR-158 (na banda leste da bacia) quanto 
na BR-163 (lado oeste). O objetivo 
é formar agentes multiplicadores 
socioambientais a partir da metodologia 
do “aprender fazendo”, estimulando o 
protagonismo e o desenvolvimento de 
iniciativas socioambientais.

Os cursos são preparados especialmente 
para cada público, com cuidado e respeito 
ao conjunto de pessoas que participa 
dele, e busca oferecer condições práticas 
para ação, bem como um conjunto de 
habilidades conceituais e temáticas na 
área ambiental e social, além de trabalhar 
habilidades sociais e técnicas.

O intuito é o de apoiar o desenvolvimento 
das iniciativas socioambientais em cada 
comunidade ou município. Os cursos 
são divididos em módulos presenciais e 

entre-módulos, com apoio técnico aos 
participantes de cada formação. 

Pensamos, assim, ajudar a fortalecer em cada 
pessoa seu potencial para a ação, seja qual 
for sua área de atuação, sua profissão ou 
papel na sociedade. Foi nesse sentido que a 
proposta metodológica das formações aliou 
o conhecimento da Ecologia Social com os 
princípios da Agrofloresta.

Hoje temos cinco turmas formadas, 
contemplando as regiões leste, nordeste e oeste 
da bacia do Xingu. Foram envolvidos nos 
processos de aprendizagem diferentes atores 
sociais, sendo que 200 pessoas diretamente e 
mais de 1000 pessoas indiretamente, em 15 
municípios. Cada formação desenvolveu em 
média 15 iniciativas socioambientais distintas 
que servem de modelo de ação em sua região, 
município e localidade.

Essa publicação traz histórias de vida de 
pessoas que passaram pelos processos de 
formação e que, com sua força de ação, foram 
os protagonistas de mudanças sociais em 
curso. Esperamos, assim, levantar as questões 
fundamentais para fazer deste um mundo novo, 
diferente e em maior harmonia com a natureza.
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Localização dos processos de formação de agentes socioambientais

limite da Bacia do rio Xingu

Processo de formação dos Agentes 
educadores socioambientais

Processo de formação dos Agentes 
socioambientais do eixo da Br-163

Processo de formação dos Agentes 
socioambientais do eixo da Br-158
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As queimadas originadas nas fazendas 
que foram se instalando no entorno 

do Rio Xingu, as invasões de caçadores 
e pescadores, o assoreamento dos rios 
decorrente do desmatamento, o risco 
da contaminação das águas pelo uso de 
defensivos químicos na agricultura e a 
intensa exploração ilegal dos recursos 
madeireiros fazem a moldura do quadro 
onde se coloca a campanha Y Ikatu Xingu.
 
Lançada em outubro de 2004, a campanha 
inclui o Projeto Governança Florestal na 
Bacia do Xingu, que tem como objetivo 
principal a proteção e recuperação das águas 
e matas do rio Xingu. Entre as muitas ações 
do projeto, deu-se ênfase na promoção da 
cultura agroflorestal em escolas públicas 
da região do leste do Mato Grosso. Assim 
nasceram as Oficinas “Agentes Educadores 
Socioambientais” com a finalidade de 

fortalecer os educadores no seu papel 
de tomadores de iniciativa e agentes 
multiplicadores de idéias e práticas. Entramos 
num âmbito de experimento trazendo a 
Agrofloresta como um possível campo de 
atuação pedagógica do educador e a Escola 
como um espaço de tomada de iniciativas.

A Agrofloresta é um sistema que reúne 
as culturas agrícolas com as culturas 
florestais. Inclui plantas de interesse 
econômico desde as primeiras fases, 
permitindo colheitas sucessivas de 
produtos diferentes ao longo do tempo.

A Agrofloresta, também chamada de 
jardinagem florestal, é uma nova maneira de 
trabalhar e reflorestar a Terra, que nos pede 
uma re-significação de conceitos como riqueza 
e exploração do solo, de técnica e postura 
inovadoras em relação ao reino vegetal.  

 A Ecologia Social entra como campo 
para o referido fortalecimento e tem sua 
base conceitual na Antroposofia, com seu 
início no Brasil marcado em 1979 quando 
aconteceu o 1º. Seminário de Pedagogia 
Social em São Paulo. Não se usava o termo 
de Ecologia, mas sim Pedagogia Social 
definida por Lex Bos, o principal docente 
do seminário, como: lidar de tal forma 
conosco mesmo, com seres humanos e com 
perguntas, que nosso próprio agir possibilite 
um sadio desenvolvimento de outras pessoas 
e das condições sociais.
 
Este conceito foi se expandindo, uma vez 
que os acontecimentos de intermitentes 
acidentes naturais nos mostraram que as 
atividades humanas de intervenção na 
Natureza levavam a pensar que a Natureza 
já não pudesse cuidar dela própria e, 
mais recentemente, que esta interferência 

Nosso mais elevado objetivo 

deve ser o de desenvolver seres 

humanos livres, capazes de, por 

si próprios, imprimir propósitos e 

direção às suas vidas.

Rudolf Steiner

A Antroposofia, do grego “conhecimento do ser humano”, 

introduzida no início do século XX pelo austríaco Rudolf 

Steiner, pode ser caracterizada como um método de 

conhecimento da natureza do ser humano e do universo, 

que amplia o conhecimento obtido pelo método científico 

convencional, bem como a sua aplicação em praticamente 

todas as áreas da vida humana. Waldemar Setzer em 

www.sociedadeantroposofica.com.br

Y Ikatu Xingu
Um experimento  
socioambiental na Educação

regina Barros erismann

artigo
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pudesse vir a ameaçar a própria 
sobrevivência humana no Planeta. O cuidar 
do meio natural pede uma atividade social 
compartilhada que pressupõe o despertar de 
cada indivíduo para seu papel de construtor 
e zelador social e planetário. Este despertar 
nos coloca numa caminhada atualíssima 
e desafiadora da Educação de crianças, 
jovens e adultos para fenômenos naturais e 
sociais - em nosso caso particular, em seis 
municípios na Bacia do Xingu. 
 
O ponto de partida é o entendimento e 
respeito ao fenômeno da vida na realidade 
orgânica da natureza, do homem e da 
sociedade. Estas realidades nos pedem 
o despertar de uma consciência para os 
processos vivos de desenvolvimento, que 
deve passar pelo nascer de uma consciência 
individual e se distinguem de processos 
mecânicos de crescimento.

Foi dentro deste escopo que se deu o 
encontro da Agrofloresta com a Ecologia 
Social, entendida num conceito expandido 
de ciência e arte de lidar consigo mesmo, 
com outros e com as condições ecológicas e 
sociais a partir de perguntas que o momento 
e o futuro nos colocam.

Este trinômio formado por questão 
individual, social e ecológica solicitou-nos 
uma reflexão sobre o grau de consciência 
com que nós educadores estamos cuidando 
dos seres vivos, incluindo plantas, animais, 
seres humanos e, mais especificamente, 
nossos alunos. Esta reflexão fez emergir 
questões como: O que estamos transmitindo 
para nossas crianças e jovens? Com quais 
objetivos? Com certeza, nossa primeira 
intenção é a de cuidar das pessoas e demais 
seres vivos, da natureza de maneira geral, 
da produção de alimentos, do planeta, do 
ambiente ecológico; porém, esta intenção, 
quando cruzada com desafios econômicos, 
se enfraquece. A Agrofloresta propõe um 
trabalho que pode unir a segurança material 
e a ecológica ao mesmo tempo e, para tal, 
pede e proporciona uma sensibilização para 
o lidar com a vida. Aqui estamos ressaltando 
o difícil entrelaçamento entre o aspecto 
econômico-material e o de conscientização e 
sensibilização em relação à Natureza.
 
As perguntas aos facilitadores da Oficina 
eram: O que o professor deve saber; quais 
habilidades precisa desenvolver e com qual 
postura pode promover ações educativas 
sócio-ecológicas, junto aos alunos e 

comunidade escolar que resultem em 
projetos da Agrofloresta dentro das Escolas 
e que possam fazer com que os alunos 
criem nova relação com a Natureza? O 
desafio era promover condições para que 
os professores pudessem criar uma relação 
pessoal forte e suficiente com a Agrofloresta, 
a ponto de quererem se tornar um agente 
socioambiental na comunidade escolar.
 

e agora, o que fazer para  
a idéia ir para a prática?  
 
Durante um ano, o processo foi estruturado 
em três módulos de três dias, que 
ocorreram no período de férias escolares 
envolvendo quarenta participantes. Nosso 
intento, com as três oficinas, era o de que 
os professores tomassem iniciativas dentro 
de suas Escolas e que, nos entre-módulos, 
durante o período de aulas, canteiros 
de Agrofloresta pudessem ser plantados, 
cuidados e que os conhecimentos 
aprendidos fossem experimentados e 
levantassem questões a serem trabalhadas 
nas oficinas seguintes.Este processo 
ocorreu em vários casos. Então nasce 
a pergunta: O que foi feito para que 
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estes professores tivessem, efetivamente, 
empreendido ações de plantio em suas 
Escolas? Ou: o que, além do caminho 
metodológico de uma “oficina”, fez com 
que pessoas se envolvessem pessoalmente 
com o tema e chegassem a tomar 
iniciativas em suas Escolas?
 
Olhamos o desafio desde o início não 
como um ponto a ser transposto, mas 
como uma oportunidade de criar e viver 
um processo distinto e interligado em 
quatro aspectos de abordagem:

M percepção e valorização do papel do 
educador na escola e na comunidade;

M aspectos educacionais voltados à 
questão ambiental, social e cultural da 
região em que se encontram;

M desenvolvimento de exercícios de 
habilidades sociais, práticas educativas, 
vivências práticas e iniciativas 
socioambientais;

M sistemas agroflorestais e restauração 
florestal como alternativa para o 
processo educativo.

 Bem, todos nós sabemos da dificuldade que 
é transformar em ação uma idéia. A partir 
dos resultados de nossas oficinas, vamos por 
em evidência alguns elementos constitutivos 
do programa como referenciais a serem 
experimentados, em próximas ocasiões, 
pelos leitores, na busca de assertividade no 
trabalho da Educação.
 
O primeiro elemento foi a utilização da 
observação e arte como caminho para se 
criar uma relação pessoal com a natureza 
observada, consigo mesmo e com os outros, 
impedindo que o mundo intelectual de 
conceitos criasse barreiras para um encontro 
vivo e criativo. O escritor e cientista alemão 
Goethe reintegra a arte como “maior 
intérprete da natureza” ao introduzir uma 
metodologia fenomenológica que parte da 
observação objetiva dos fatos da realidade, 
mas abre espaço para uma fantasia sensorial 
exata. Exercitamos este tipo de observação 
das plantas na Natureza e nos canteiros 
de Agrofloresta.  Tivemos a vivência de 
misturar as diversas sementes do cerrado, 
semeá-las ao acaso e acompanhar seus 
processos de germinação. Descrevemos e 
desenhamos as plantas, apreendendo seu 
desenvolvimento, percebendo as inter-

relações e gestos, criando poemas que 
revelavam a essência da planta escolhida.  

 Posteriormente praticamos o mesmo 
tipo de observação nos fenômenos sociais 
vividos nas oficinas e entre-módulos e 
assim se refinou a percepção do professor 
e se praticou o olhar profundo para com a 
Natureza, seus alunos e colegas. 
 
Para Goethe, o que pensamos e sentimos 
deve ser uma coisa só. A percepção exata 
e processo artístico caminham juntos de 
tal forma que não nos deixamos enganar 
pelos sentimentos, mas afinamos nosso 
“instrumento” de percepção, de forma que 
descobrimos muito a nosso respeito e a 
respeito do que nos cerca, criando conexão 
de forma saudável entre o mundo externo e 
o mundo dentro de nós. 
 
Há grande chance de, a partir deste campo de 
conexão, emergir vontade de agir no mundo. 
Sabíamos que levar uma idéia nova a um 
ambiente de educação tradicional, requer 
protagonismo, liderança e persistência. Era 
preciso que o participante fosse capacitado 
como agente de mudança e multiplicador 
e treinado a tomar iniciativas a partir de si 
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como campo de aprendizagem. As perguntas 
abertas para uma refl exão individual e em 
grupo ajudaram a decidir o “que” fazer. Para o 
“como” fazer, trouxemos conhecimento técnico 
de Agrofl oresta, dinâmicas de habilidade social 
e condições de experimentação e criatividade 
na Ofi cina, além de um fundo monetário 
para apoiar as iniciativas nas Escolas.  A 
experimentação e a criatividade aconteram 
nos canteiros, em saraus e em espaços de 
demonstrações de habilidades pessoais, como 
dança e culinária típicas do cerrado.
 
O cultivo da liberdade na decisão e escolha 
do que levar para as Escolas como projeto, 
garantiu que os experimentos fossem 
autênticos, mas procurou-se sempre fi rmar 
compromissos e gerar co-responsabilidade 
necessária para um processo formativo. 
Passamos por crises com aqueles que tinham 
vindo participar com o objetivo de atender 
o convite da Secretaria de Educação de seus 
municípios e que não estavam despertos para 
o envolvimento pessoal que o processo pedia. 
A superação da crise fortaleceu o grupo e 
trouxe maior engajamento com a proposta e 
consciência do papel do educador que ensina 
e se desenvolve concomitantemente, se estiver 
aberto a aprender.

Esta era também a postura da equipe de 
facilitação das ofi cinas, que incluía técnicos 
do ISA em pedagogia e agronomia e a 
Consultoria de Ecologia Social. Este grupo 
estava unido por um claro objetivo que 
se tornou um ideal comum. Um grupo 
cooperativo e não competitivo que buscou 
estar atento ao processo para garantir sua 
coerência com as necessidades, capacidades, 
princípios e valores dos envolvidos, e também 
com os conceitos elaborados nas Ofi cinas 
e com o projeto, para criar o processo 
pedagógico e pautar suas intervenções. 
A equipe buscou ser um exemplo vivo 
e coerente com o conteúdo, interação e 
procedimentos propostos nas Ofi cinas.
 
Praticamos a Ecologia socioambiental neste 
projeto, e buscamos penetrar na realidade da 
natureza dos seres e das condições sociais e 
agir a partir das capacidades de pensar, sentir 
e querer coerentes de cada pessoa e com as 
condições a seu redor. Desde o início da 
Pedagogia Social, esta era a visão de Bernard 
Lievegoed, pioneiro deste impulso no 
mundo, que em 1950 foi impedido de usar 
o termo Ecologia Social ao criar uma cátedra 
na Faculdade de Administração Empresarial 
de Roterdã por, na época, não se ter a visão 

comum a respeito do grau de interligação 
e cumplicidade entre seres humanos e 
Natureza, entre mundo interno e externo, 
entre inspirar e expirar como um só Ser, o 
Planeta Terra.

Termino este artigo com um depoimento 
de caráter pessoal: Com minha consciência 
expandida pelos inúmeros conhecimentos 
que, como eterna aprendiz, adquiri ao 
longo das Ofi cinas, eu pude vivenciar a 
Agrofl oresta como um caminho do meio 
entre o plantio tradicional e a fl oresta com 
sua força inebriante. A Agrofl oresta se 
colocou para mim como a humanização 
da fl oresta, e a revitalização do plantio que 
traz alegria ao apresentar vida em equilíbrio 
numa relação de diálogo e cooperação entre 
as espécies e entre a Natureza e o Homem.

  
Bibliografi a consultada: 

Social Ecology – Exploring Post-Industrial 

Society. Martin Large, 1981.

Desafi os para uma pedagogia social. 

Alexander Bos, 1986.

Site do ISA (www.socioambiental.org)

Site Sociedade Antroposófi ca (www.

sociedadeantroposofi ca.com.br)



Plantando fl orestas, mudando vidas 19

Transformar uma escola em um centro de referência em educação agrofl orestal. 

É o que as professores Lorinete, Thaís e Lisonete estão fazendo na Casa da Criança 

e na Escola Novo Lar, que dividem o mesmo espaço em Canarana, uma das cidades 

envolvidas no projeto de formação de agentes educadores socioambientais.  A Casa 

da Criança é um abrigo para crianças em situação de fragilidade familiar. Hoje abriga 

seis pequenos em tempo integral. A Novo Lar é uma escola municipal onde estudam 

115 crianças. O projeto, iniciado com a construção de um canteiro de agrofl oresta 

com banana, mandioca, abacaxi, mamão, alface, couve, entre outras frutas e verduras, 

se desdobrou em um parque-escola de quase dois hectares que, quando construído, 

deve benefi ciar não apenas as crianças, mas toda a comunidade da região. Essa é a 

idéia das professoras, que contam na entrevista a seguir os detalhes da experiência 

em suas vidas e os desafi os da transformação socioambiental na fronteira 

agropecuária do noroeste mato-grossense.

Modelando 
a seriguela

AgroflorestA e PArque-escolA
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Contem um pouco o que vocês 
fi zeram quando encontraram o 
espaço da escola todo degradado...

lorinete – O negócio começou mais ou 
menos assim: logo que a gente começou, a 
degradação aqui era total. Toda uma parte 
do terreno da escola estava abandonada, 
toda lavada mesmo porque chovia e a 
água lavava. O chão estava todo socado. 
Aí teve a inauguração da escola estadual 
em uma aldeia xavante, quando eu e a 
professora Lisonete fomos convidadas pela 
secretaria de Educação para acompanhar 
o evento. Lá na aldeia a gente conheceu o 
pessoal do ISA, a Cristina e o Oswaldinho, 
e começamos uma amizade muito rica. 
Nessa ocasião a Cristina nos convidou para 
participar do curso. E aí a gente foi. 

e o que te motivou a fazer esse 
curso de formação de agente 
socioambiental?

lorinete – Olha, em português correto é 
que todo professor, quando ele vai em busca 
de um curso, é por causa da pontuação. 
É o nosso foco. Porque tem contagem de 
ponto todo fi nal de ano pra distribuição de 

classes, pois quanto mais você se capacita 
durante o ano mais pontos você vai ter pra 
poder escolher uma classe, saindo na frente 
dos outros colegas. E pode ser de qualquer 
instituição. Então isso nos motivou. Só 
que hoje eu, por exemplo, vejo diferente a 
questão da pontuação. Lógico que conta 
muito, só que eu passei a olhar por outro 
lado… pelo lado dos projetos. 

thaís – E aí entra outra coisa que motiva o 
professor: com os cursos a gente nunca está 
estagnada, mas sempre procurando coisas 
novas para si próprio. E hoje no mundo 
todo, o que acontece? O meio ambiente 
está no auge. Se você que é professor, e tem 
que passar alguma coisa pra criança, como 
é que você vai mobilizar e conscientizar 
se ainda não sabe nada? Então casou uma 
coisa com a outra...

lorinete – Porque quando nós saímos do 
primeiro módulo do curso em 2008, nós 
tínhamos que desenvolver um projeto na 
escola. Que foi o projeto meu e da outra 
professora, a Lisonete, que era os Guardiões 
da Floresta. Nós íamos usar a agrofl oresta 
para fazer trilhas e brincadeiras com as 
crianças. A idéia era a de pôr plaquinhas 

com nome. Os nomes científi cos e o nome 
vulgar das plantas, passeios dentro da 
agrofl oresta só naquele pedacinho de área 
ali. Aí, quando chegou dezembro, a nossa 
colega Lisonete pediu o afastamento do 
cargo de direção e foi trabalhar em outra 
escola. Então eu pensei: acabei sozinha, e 
agora, e agora, e agora?

e a thais?

lorinete – A Th ais não fazia o curso.

thaís – Foi quando ela sentiu necessidade 
de ter uma parceira. Foi aí que ela me 
procurou...

lorinete – Porque eu vinha amadurecendo a 
idéia dos Guardiões da Floresta, mas eu queria 
algo mais. Porque se nós temos esse espaço, 
por que não arborizá-lo? Só que na minha 
maneira… eu sou muito boa de falar, mas de 
pôr no papel e escrever eu sou péssima. Aí é 
com a Th ais. Então nossa parceria funcionou 
assim: eu penso e falo pra ela, ela amadurece a 
minha idéia e põe no papel.

Aí vocês terminaram os 
guardiões da Floresta…

agrofloresta e parque-escola
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lorinete – Aí fizemos o último módulo do 
curso e a Cristina chegou pra mim e falou: 
“E aí Lori, você tem alguma idéia?”, eu falei: 
“Tenho, e se a gente arborizar essa parte da 
escola e fizer um pomar, com um gramado 
por baixo, onde as crianças pudessem brincar?

thaís – Modelando a seriguela, porque as 
nossas crianças são pequenas pra subir e 
descer…então quando ela está crescendo 
você pode puxar o galho dela e aí a planta 
vai modelando uma coisa mais baixinha. Se 
quiser fazer curvas com os próprios galhos, 
pra ficar mais perto do chão, consegue 
fazer; é uma coisa de longo prazo, mas a 
gente já tem que pôr em prática enquanto 
está pequenininha, então…

lorinete – Bom, aí eu tinha pensado nessa 
idéia do parque escola, falei com o pessoal 
do ISA, que apoiou, mas falou para a gente 
se virar! Eu falei, meu Deus, e agora? Bom, 
vamos organizar. Aí fomos pondo no papel 
e apresentamos o projeto formatado. Mas 
eu achava que teriam vários projetos e o 
nosso ia ser tão insignificante que eles não 
iam nem olhar. Eu tinha essa insegurança. 
Mas aí veio a resposta dizendo que 
havíamos ganhando! Aí meu Deus, deu um 

frio na barriga, deu uma vontade de sair 
correndo, gritando.

lorinete – O projeto previa R$ 3 mil 
para iniciarmos o parque-escola. Aí 
quando chamaram a gente para assinar 
o contrato vimos que nosso projeto era 
bem diferenciado, pois não se restringia 
ao âmbito-escolar, mas abrangia toda a 
comunidade. Na verdade, o nosso ideal 
mais tarde é que sirva para a visitação da 
comunidade e até de pessoas de fora que 
queiram conhecer, enfim… a cidade inteira.  

então vocês, que foram bem 
pragmáticas na hora de topar 
a capacitação, agora estão 
multiplicando as idéias entre  
outras pessoas…

lorinete – Hoje a Casa da Criança já é 
referência não só no município de Canarana 
como no estado do Mato Grosso, e até fora 
do País, porque nós já recebemos visitas de 
estrangeiros aqui. E olha que ainda vai ter 
trilhazinha, quiosquinho, parquinho pras 
crianças. Aí nós vamos chegar na questão 
dos parceiros. Nós hoje já estamos com dez 
parceiros. Pra quem começou só em dois...

Quem são os parceiros em vista? 

lorinete – O Lions é um deles, pois parte 
do terreno é deles. Nós já temos agricultores 
que estão nos dando apoio. Inclusive um 
dos agricultores fez reflorestamento em 
uma das margens do rio que passa pela 
propriedade dele. Tem outro agricultor que 
é um dos mais fortes em matéria de plantas 
e nós temos os empresários, nós temos a 
Reciclop, que faz móveis e balanços a partir 
da reciclagem de pneus. 

thaís – Porque um dos objetivos do 
parquinho também é utilizar materiais 
reciclados pra mostrar que é possível 
utilizá-los para alguma coisa que sirva à 
comunidade inteira e com baixo custo.

Contem um pouco sobre a origem de 
vocês. São naturais aqui da região ou 
de família migrante? 

lorinete – Os meus pais moram em 
Canarana desde 1972, são pioneiros na 
cidade. O meu avô foi agricultor, veio a falecer 
aqui na cidade, mas a família toda permanece 
aqui. Nós somos daquela época que, quando 
os nossos pais vieram do Rio Grande do Sul 

agrofloresta e parque-escola
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pra cá, chegaram aqui e era tudo mato, então 
a lei era “desmatar pra plantar”. E hoje a nossa 
visão já mudou. Nós vamos arborizar onde 
nossos pais desmataram pra vivermos bem e 
pros nossos filhos.

Como os pais de vocês  
vêem esse projeto? 

thaís – Na verdade, dentro das famílias, 
pelo menos na minha, a gente vê um pouco 
de choque. Porque aqui (na escola) é uma 
área que não está sendo ocupada pra outra 
coisa. Mas aí a gente se pergunta: será que 
na fazenda ou no local do meu pai tivesse 
uma plantação ou coisa assim, às vezes até 
inadequada, qual seria a reação dele? Será 
que eu conseguiria mudar a minha própria 
família? O meu próprio quintal? Mas lógico 
que para os pais da gente é uma coisa também 
vitoriosa o que a gente conseguiu fazer. Só que 
é mais fácil na criança o que o adulto. 

lorinete – Nós tivemos uma reunião com 
os pais e numa fala veio bem isso. Como 
é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos 
ter que entrar na casa de vocês, através dos 
filhos, pra mudar a maneira de pensar? 
De que maneira? Nós vamos ensinar pra 

as crianças aqui na escola que não podem 
arrancar a planta. Só que em casa vocês vêm 
com uma concepção diferente. Em casa 
você arranca a planta. É o terreno limpo, 
né? E aqui não. Então aqui nós vamos ter 
que ensinar diferente.  Então quer dizer, 
nós vamos ter que mudar o hábito deles na 

escola e entrar na casa de todos os pais. É 
um processo futuro, por isso que eu falo da 
importância do nosso parque aqui…

thaís – A gente sabe que pra segurar a  
coisa em pé, quem criou, quem começou, 
vai ter que estar sempre junto mexendo,  

Thaís e Lorinete com alunos da Casa da Criança no terreno projetado para o Parque-escola

agrofloresta e parque-escola
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né? Trazendo isso para outras pessoas 
que também se envolvam e que prossigam 
esse trabalho. 

Voltando um pouco, vocês gostam de 
morar nessa região do mato grosso? 

lorinete – Ah, é uma região bem tranqüila. 
É muito boa para criar os filhos. Boa para se 
viver, apesar do custo ser um pouco alto.
thaís – Eu adoro.

Vocês não sonham em se mudar para 
cidades maiores, alguma capital?

thaís – Eu não. No máximo dois, três dias 
em cidade grande. Depois me dá pânico. Eu 
gosto do interior. Eu gosto daqui ou mais 
interior ainda.

lorinete – Eu já sou o contrário. Eu voltei 
pra cá tem uns seis anos, antes morei 
em Natal, Goiânia e Brasília. Eu acabei 
voltando para cá para ficar com minhas 
filhas. Mas eu não tinha interesse em ficar 
aqui. Na época eu fui trabalhar na aldeia do 
Kaiapó, lá na divisa do Mato Grosso com o 
Pará. Fiquei lá dez meses. Trabalhando com 
educação indígena. 

e qual vai ser na visão de vocês o 
futuro desta região do mato grosso? 

thaís – Eu acho que a gente tem que 
apostar é nessa questão da recuperação 
ambiental e aprender a viver com isso. Nós 
temos que aprender a ter fontes de renda 
que saiam desse próprio ambiente em que 
a gente está. Por quê? Porque nosso Estado 
já está desgastado. Essa produção não 
tem mais possibilidades. Faz 12 anos que 
eu estou aqui, então digamos que nesses 
últimos 10 anos que eu estou aqui a gente 
observa que não tem mais mata. Todo 
ano tende a regredir. Então o que a gente 
tem que fazer? Vamos ter que fazer ao 
contrário, porque senão mais tarde nós não 
teremos mais nada.

e quando vocês falam com as 
suas colegas, com os seus pais, 
maridos, eles estão encarando 
isso com resistência? 

thaís – Sim. É o que eu falo: às 
vezes é mais fácil mudar fora do que 
dentro da própria casa. A gente está 
numa perspectiva de um início. Eu 
por exemplo, sou casada. A minha 

perspectiva é que o meu marido me 
acompanhe mais. Nesse primeiro 
momento, na verdade, ele fica meio com 
o pé atrás. Eu vou lá fazer algum projeto 
ou digitar algum projeto e ele fica lá 
olhando…Ele trabalha com mármore. 
Ele é dono de uma marmoraria. Então 
são opostos, pois ele tira o material 
da natureza. Então gente tem que 
ir devagarzinho. Eu penso qual é a 
proposta para a minha própria empresa. 
Pra eu continuar esse trabalho e 
melhorar na minha própria empresa. Só 
que isso é uma idéia bem pequena ainda 
e que está começando a madurar. A gente 
tem que correr atrás. Você não precisa 
terminar com a sua empresa, mas tem 
que estruturar de uma forma que ela não 
vá devastar o que tem no meio ambiente 
pra suprir as suas necessidades. E está 
havendo essa pressão aqui para todos. E 
eu acho que a gente entrou nessa pressão.

A sociedade local está  
se sentindo pressionada?

thaís – Está, porque é pressão de todos 
os lados. Eu acho que a questão maior é 
quando bate no nosso próprio bolso. 

agrofloresta e parque-escola
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lorinete – Quando você levar uma 
multa porque desmatou uma área onde 
não deveria. Porque o nosso estado aqui 
de Mato Grosso está muito visado na 
questão do desmatamento. Está entre 
um dos estados que mais desmata. Então 
eu acho que é hora da gente começar a 
mudar. E o nosso estado não é considerado 
desenvolvido. Ele é considerado 
subdesenvolvido, então tem essa questão 

também. Por exemplo, o Rio Grande do 
Sul, que é o meu Estado de origem, lá você 
não vê mais mata ciliar em rios e coisas 
assim, não sobrou nada lá. Então, a gente vê 
que não adianta só pressionar esse estado e 
não rever as condições dos outros onde os 
problemas são bem maiores, né?

e esse contexto da região entrou 
como no projeto de vocês?

lorinete – Tivemos que dar 
uma justificativa para o projeto. 
E dentro desse contexto a gente 
percebe que pode ser só uma 
sementinha que a gente está 
plantando aqui. Mas como o 
pessoal do Lions Club mesmo 
comentou depois, nessa área 
pode ser só esses dois hectares, 
mas pode surgir a outra de cinco 
que a gente pode arborizar. 
Então de repente, uma de dois, 
uma de cinco… aí de repente, 
vem lá de não sei onde um 
agricultor com uma perspectiva 
e a gente consegue fazer algo e 
vai crescendo, crescendo. Então 
quer dizer, de uma sementinha 

que a gente planta você pode colher frutos 
enormes. Não agora. Mas esses frutos são 
para o futuro. Então é uma perspectiva que 
a gente tem para os nossos filhos. Porque ela 
tem filhos pequenos e eu também.

thaís – A perspectiva é melhorar e ver 
maneira para se poder sobreviver realmente 
com isso. Nossa perspectiva não é de passar 
mal com certos olhares. Você tem que 
também manter um padrão onde que você 
possa viver bem com o verde e viver bem 
normalmente na sociedade. 

entreVIStA

Lisonete Fernandes
Professora em canarana (Mt)

Você nasceu onde?

lisonete – Eu nasci no Rio Grande do Sul e 
me criei em Santa Catarina. Aí em 1995 eu 
vim pra cá, sozinha, para me casar. Eu tinha 
o magistério e quando cheguei consegui 
emprego como professora. Em 2004 é que 
eu entrei na escola Novo Lar. Depois eu 
comecei a coordenar a escola. Porque essa 

agrofloresta e parque-escola

Lisonete e Lorinete: amizade e parceria

ar
q

u
iv

o
 pe

ss
o

al



26     Plantando fl orestas, mudando vidas

tinha rúcula, né? E eles tiraram, 
experimentaram… a maioria gostou.. 
E sempre a gente fala da importância 
dos alimentos naturais, das verduras, 
dos legumes, das frutas. E eles estão na 
expectativa de colher frutas lá, querem 
ver crescer, as bananas darem cachos, 
eles estão nessa expectativa sim. Agora 
na nova escola que estou trabalhando eu 
fi z varias visitas com eles pra conhecer, 
conscientizar. Eu levei os pequeninos pra 
observar, pra ter a consciência de cuidar da 
natureza, cuidar do nosso ambiente, isso 
eu trabalho com eles. 

De modo geral você sente que a 
consciência da comunidade está 
mudando ou não?

lisonete – Acho que o pessoal está 
mudando e alguns fazendeiros pelo que 
eu estou sabendo, aderiram também a 
essa idéia. Antigamente era bem pior. 
Queriam só saber de derrubar, vender 
madeira. Também acho que ajudaria 
aquela lei de colocar mais uma disciplina, 
a disciplina meio ambiente. Eu acho 
que isso seria uma boa para envolver 
todos os professores. 

escola não tinha coordenadora, diretora… 
era uma escola pequena e aí o pessoal da 
secretaria de educação me procurasse para 
que eu fi casse à frente dessa escola, o que fi z 
durante cinco anos.

e você é feliz aqui e Canarana? 

lisonete – Eu adoro Canarana e brigo com 
quem não gosta. Aqui eu consegui a minha 
família, tudo o que eu tenho, as amizades... 
eu tinha o magistério, eu fi z pedagogia, 
faculdade pela UFMT. Fiz a minha pós 
aqui. Tudo o que o meu marido e eu 
conseguimos foi aqui. Nós temos uma loja 
graças ao trabalho daqui. Aqui eu só cresci. 
Porque lá no Sul é difícil. A vida é muito 
difícil e professor também sofre muito. Eu 
dava aula no interior lá. Nas quebradas lá, 
subir e descer morro, tá louco.

e qual era sua relação com 
a questão ambiental?

lisonete – Como eu me criei no interior 
sempre me preocupei com o meio ambiente. 
Eu me preocupava, inclusive logo quando eu 
vim para Canarana achei estranho que todo 
mundo colocava fogo e isso me incomodava. 

mas você tinha algum tipo de 
trabalho anterior nessa área?

lisonete – Eu participei do curso do ISA, 
eu estava participando ainda inclusive, 
por isso até a preocupação que mais 
professoras se envolvessem no projeto. E, 
como eu falei para você, eu sempre gostei 
da natureza. Este sentimento fi cou mais 
forte com a valorização do meio ambiente 
e principalmente no meu fazer pedagógico. 
Porque no começo a gente não sabia como 
ia conduzir atividades utilizando os meios 
de preservação e tal e esse curso do ISA 
abriu o leque e teve muitas idéias para que 
eu trabalhasse com os meus alunos. E esse 
ano eu estou colocando em prática e está 
sendo maravilhoso.

e qual o impacto que esta 
atividade e as ações posteriores 
causaram nas crianças?

lisonete – Nós fi zemos uma visita e no 
canteiro eles observavam tudo. Quando 
nós chegamos lá nos canteirinhos, eles 
falaram “professora, olha, esse pé de 
mandioca, fui eu que plantei e é muito 
bom pra saúde comer mandioca”.  E 

agrofloresta e parque-escola
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Uma escola
que dá frutos

agrofLoresta na saLa de auLa

Visitar a escola Apóstolo Paulo, no bairro rural de Serrinha, no município de 

Água Boa, é conhecer um núcleo comunitário engajado em transformar e 

valorizar sua realidade. A horta e o canteiro de agrofl oresta, erguidos e cuidados 

pelos próprios alunos em atividades curriculares, são os indícios mais visíveis de 

uma ação mais abrangente que envolve todo o processo de aprendizagem dos 

menores até os mais velho. A utilização dos deliciosos frutos típicos da região na 

merenda escolar, o envolvimento dos pais e projetos de recuperação de nascentes 

apontam para um sentimento fortalecido de orgulho da própria terra, e dos frutos 

que ela dá a seus moradores. As professoras Patrícia e Sidna, que participaram do 

curso de formação de agentes socioambientais, assim como a diretora Rosenilde, 

representam um coletivo atuante e que não pretende parar agir hoje para garantir 

uma vida melhor para todos amanhã.
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Patrícia Bortuluzzo e
Sidna de Jesus Carvalho
Professoras em água Boa (Mt)EN
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Porque vocês se inscreveram para o 
curso? o que as motivou?

Sidna – Olha, porque da nossa realidade 
a gente sabe que trabalhando a realidade 
do aluno é bem mais fácil dele estar 
assimilando os conteúdos. Então foi uma 
alternativa. Já que nós moramos no meio 
rural, porque não aproveitar? Por exemplo, a 
horta escola. Quanto que a gente não pode 
aprender numa horta escolar e trabalhar 
em sala de aula. Antes eram só as meninas 
da cozinha e o guarda que tomavam conta. 
Não tinha essa questão pedagógica ligada.

Patrícia – O aluno e o professor estão 
trabalhando com matemática, português… 
tanta coisa que você pode estar 
trabalhando ali...

Sidna – Tem as paródias, tem trabalho 
em sala de aula, tudo em conjunto. E o 
interessante é que a gente nunca faz um 
projeto sozinho, desligado, é sempre um 
puxando o outro. Sempre tem aquele projeto 
mãe e então deste puxamos as ramifi cações. 
Acho que desde 2005 a gente vem com a 
horta, então agora (2009) tem o projeto dos 
frutos do Cerrado, já ligado com o viveiro. 

Tem a recuperação das nascentes, que o 
pessoal se interessou muito. Tem a questão 
do lixo, desenvolvido com a educação 
infantil. Inclusive as crianças da educação 
infantil ganharam o prêmio municipal 
pelo projetinho que eles fi zeram. Era uma 
campanha do lixo e contra a dengue também. 
Então já estava envolvendo a questão da 
saúde. E tem ainda o trabalho com a horta 
ornamental, que a gente está tentando montar 
para mostrar que não precisa de um espaço 
grande pra plantar uma horta. 

então o envolvimento de vocês com a 
questão ambiental já vinha de antes...

Patrícia – E é uma coisa que eu gosto. 
Desde 2005 que eu venho envolvendo 
o Cerrado no trabalho com os alunos, 
os frutos, então o curso veio somar com 
várias dinâmicas e essa parte de mexer 
no chão mesmo, de contato com a terra e 
outras pessoas. Nos deu mais habilidade e 
conhecimento. Até em relação à quebra de 
dormência de sementes, que a gente não 
sabia como que era feita, o aproveitamento 
das poupas, o plantio das agrofl orestas e as 
mandalas que o Oswaldinho nos orientou 
como fazer...

Sidna – Sim. Desde 2003 a gente já fazia 
esses projetos mas não sabia desenvolver 
mais a fundo. Mas a gente tentava. Agora 
está tudo mais fácil porque o grupo unido. 
Também estamos recuperando uma nascente 
que abastece a comunidade de cinco famílias 
aqui perto. Agora tem um pai de uma 
professora que se interessou e vai fechar 
um lugar lá onde o gado tá pisoteando, pra 
recuperar, porque tem muito buriti lá. E tem 
uma aluna do EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) que está bem interessada em fazer 
isso na casa dela. Porque na verdade eles já 
plantam esse sistema, só que não sabem. Eles 
moram lá no sítio deles… principalmente 
essa senhora, a dona Rosa, ela é o “homem” 
da casa e tem que plantar pra tirar a 
subsistência, mas ela esta cada vez mais 
interessada e é aluna do EJA. 

Vocês tiveram alguma resistência em 
alguma atividade por parte dos pais 
ou da prefeitura?

Sidna – Sim. Por parte dos pais porque 
muitos no início falavam assim “eu mando 
o meu fi lho pra escola é pra aprender ler e 
escrever, não é pra aprender a mexer com a 
terra não. Não é pra chegar sujo em casa”. 

agrofloresta na sala de aula



30     Plantando florestas, mudando vidas

Teve mãe que veio aqui brigando, brava 
mesmo, reclamando que “não quero o meu 
filho mexendo em horta, mexendo em terra 
não”.  Dá para entender essa reação, porque 
é uma coisa nova, né? Tudo que é novo gera 
dúvida e insegurança pra todo mundo.  A 
gente tentava mostrar os pontos positivos 
e, claro, alguns negativos que às vezes a 

gente via né? A secretaria de educação no 
início também teve certa resistência, só que 
logo a gente serviu como modelo. Por quê? 
Porque agora toda escola, principalmente as 
do campo, tem que desenvolver projetos. O 
professor ganha pela sua hora de projeto. E 
a disciplina de agroecologia também entrou 
no currículo, na carga horária. 

Isso também mina aquela resistência 
que vocês falaram dos professores em 
ter mais serviço...

Sidna – Agora eles ganham para isso. 

Patrícia – Tanto é que até aumentou a hora 
pra gente trabalhar. Porque antes eram 
quatro horas e meia e hoje a gente tem que 
trabalhar seis horas. Porque tem outras 
disciplinas. No ano passado mesmo, eu 
dava oficina de culinária. Tinha uns alunos 
de terceiro, quarto ano até o ensino médio 
que participavam destas oficinas, colocando 
a mão na massa para preparar o lanche. Eu 
só orientava. É como uma disciplina. Agora 
estamos pensando em fazer a oficina com 
as merendeiras, para capacitá-las. Porque a 
gente não trabalha só a questão dos pratos 
e receitas, mas o poder delas também, dos 
frutos e do meio ambiente.

Quando é que vocês perceberam que 
os pais de resistentes viraram aliados 
e até participantes dos processos? 
Como é que foi esse diálogo?

Sidna – Eu acho que começou a partir do 
momento que realizamos eventos na escola 

agrofloresta na sala de aula

Alunos da escola Apóstolo Paulo, no Bairro Serrinha, em Água Boa

ar
q

u
iv

o
 pe

ss
o

al



Plantando florestas, mudando vidas 31

e os chamamos pra participar. Por exemplo, 
a gincana, que envolve todo mundo com 
provas que todos têm que cumprir, como a 
coleta de frutas para a produção de poupas. 
As crianças são as que mais trazem. Por quê? 
Porque elas ficam em cima dos pais. E aí o 
pai tem que estar contribuindo com eles. 
Aí tem jogos de pais, os alunos não querem 
perder. Eles convencem os pais a vir. Hoje 
em dia tem uns que trabalham em fazenda e 
estão pedindo para os professores conversar 
com o patrão para liberá-los, pra eles virem 
no sábado porque querem participar. 

o projeto de coleta de frutas 
e sementes envolve apenas os 
menorzinhos ou todo mundo?

Patrícia – Todo mundo está envolvido. Mas 
nessa questão de comover mais os pais, de 
chamar para participar, são os pequenos. 
Porque os pais não vão deixar eles irem no 
Cerrado sozinhos, né? Então os pequenos 
têm essa vantagem trazer os pais pra dentro 
da escola e mostrar os pontos positivos.

Sidna – Na caminhada ecológica, por 
exemplo, só tinha pequenos. Eu fiz 
uma roupinha do pequi e eles vestiram 

e ficaram todos eufóricos gritando 
“amarelo, amarelo! Pequi!”.  Precisa ver 
a animação deles. Outra prova envolvia 
trazer os pais para a escola e nem todas 
as equipes trouxeram. Só que naquele 
sábado teve reunião no assentamento 
e muitos pais não puderam vir, então 
isso atrapalhou muitas equipes...de todo 
modo, a escola não é só feita de professor 
e alunos. É com toda a comunidade. 

e essa gincana de colher  
frutos é feita quando? 

Sidna – Fazemos ao longo de dois meses, no 
final do ano, quando é época de colheita. 
Quando dá bastante cagaita, mamacadela, 
mangaba, buriti...O interessante é que 
muitos não tinham o hábito de comer esses 
frutos, isso está mudando. O Baru mesmo o 
pessoal não comia... agora já come.

e vocês nasceram aqui na 
cidade de Água Boa?

Patrícia – Ah, eu sou de Cuiabá, eu vim de 
lá. Mas daqui eu não saio mais não. Tem 
onze anos que eu estou aqui. O meu esposo 
também dá aula, eu dou aula.

Sidna – Eu sou daqui mesmo, também 
casada e com filhos. 

e agora fez o curso de agente 
socioambiental. o que vocês acharam 
desse contato com o pessoal do ISA?

Sidna – É muito bom porque todo 
momento que precisamos de apoio eles 
estão prontos para atender. O Oswaldinho 
(Oswaldo Sousa, técnico do ISA), por 
exemplo, veio aqui várias vezes nos 
dar aulas práticas, principalmente na 
recuperação da nascente.

e vocês estão felizes em morar aqui? 
De trabalhar nessa escola? 

Patrícia – Eu quero aprender mais e mais 
ainda. Aqui é tranqüilo e é todo mundo 
unido, com amizade, é um ajudando o 
outro, é muito bom.

Sidna – Bom, eu fui praticamente nascida 
e criada aqui então eu tenho um elo 
muito forte. Os meus pais e os meus 
irmãos não moram mais aqui, mas parece 
que quando eu vou para outro lugar 
parece que não é o meu lugar.

agrofloresta na sala de aula
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entreVIStA

Rosenilde Nogueira
diretora de escola em água Boa (Mt)

Você fez a primeira formação de 
agentes socioambientais e agora 
acompanha duas colegas nessa 
segunda etapa. Como está vendo o 
trabalho se multiplicar?

rosenilde – Tem dez anos que eu 
trabalho com formação de professores e 
estou vendo os resultados devagarzinho 
e eu gosto muito que seja assim. Não é 
só por uma pessoa, mas por várias que 
a escola hoje é referencia em projetos 
no município. E não é só o resultado, 
é também na aprendizagem. Depois 
que a gente começou a trabalhar com 
a preocupação que os alunos realmente 
aprendam, porque também não adianta 
trabalhar com projetos e o aluno ficar 
perdido, isso vem melhorando. No ano 
passado mesmo, a gente tem uma prova 
municipal e eles tiveram bons resultados. 
A gente sempre faz assembléias, seminários 
e são eles que vão lá na frente e falam 
sobre os projetos. E sempre com foco na 
social e na questão ambiental.

nos projetos. Na época a Patrícia já começou 
a desenvolver o trabalho com os frutos do 
cerrado. Então a gente tem fotos dos alunos 
dela naquela época colhendo. Já tem três, 
quatro anos o trabalhinho dela. Mas eu acho 
que agora é que ela está criando vida mesmo 
e acreditando no potencial. Mas então foi 
isso: a gente tinha uma terra um pouco 
preparada e com o curso do ISA a gente 
conseguiu melhorar. É pegar a sementinha 
que a gente aprendeu lá, jogar na terra que 
estava fértil e deixar a coisa crescer.

o que mais te chamava a atenção  
na comunidade para transformar  
com um projeto?

rosenilde – O que chamou mais a atenção 
e é o que a gente se preocupa até hoje é 
a questão das nascentes. A questão da 
cultura das pessoas, da forma de plantar, 
de limpar todos os lotes. E a gente viu que 
esse sistema de agrofloresta mostra que 
podia ser diferente, plantando tudo junto 
para recuperar. Começamos a perceber a 
problemática que a gente tinha e que às 
vezes não enxergava. É como se o curso 
fosse um óculos, permitindo a gente ver 
diferente e ampliando o olhar.

Como foi seu processo para 
implantar essa pedagogia?

rosenilde – O trabalho com projetos é 
uma coisa que eu sempre defendia. Agora, 
a questão ambiental, essa preocupação 
com o meio ambiente, esse olhar de 
forma diferente com certeza foi reflexo 
do curso. Porque até antes da gente ir a 
inscrição pedia para a gente colocar alguma 
experiência. Nós tínhamos feito um 
trabalho com a horta comunitária, mas uma 
coisa muito restrita à escola. Não passava 
disso. E a partir do curso a gente começou 
a levar a escola pra fora, à comunidade. Eu 
falo que praticamente eu nasci no campo, 
me criei no campo, mas o olhar mesmo pra 
natureza, de perceber, querer conhecer as 
espécies - eu sou apaixonada pelas sementes 
-, esse amor pelas plantas do Cerrado foi o 
curso que conseguiu.

e você tratou de multiplicar 
aqui dentro...

rosenilde – Multipliquei com certeza. 
A gente tinha um curso de formação 
continuada que fazia parte do projeto nosso 
do ISA e a gente trazia técnicos para ajudar 

agrofloresta na sala de aula
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Que tipo de coisas vocês não 
estavam enxergando? 

rosenilde – No dia-a-dia mesmo. Por 
exemplo, a pessoa queimar e botar um fogo 
no lixo no quintal, ou queimar a terra para 
produzir mais. Fazer uma horta de forma 
diferente, não usar agrotóxico, trabalhar mais 
com a questão orgânica, com compostagem. 
Porque a gente fazia horta mas não sabia 
nem o que era uma horta orgânica. Lia mas 
não fazia a relação entre teoria e prática. 
Então começamos mesmo a trazer para a 

prática. Agora nós temos visitado famílias 
que querem que a gente vá ver a nascente 
que está degradada. Na semana passada eu 
fui ver três. Que uma menina da associação 
pediu “vamos lá pra gente fotografar, que a 
gente vai levar isso pro INCRA e conseguir 
um recurso para recuperar”. Eles agora 
estão percebendo o que nós na época não 
percebíamos. Pra gente também estava tudo 
certo: era dar aula entre quatro paredes. Hoje 
a gente vê que não. A natureza está aí e pede 
socorro. Tem a mata ciliar do corregozinho 
que está atrapalhada. A nascente que a gente 

bebia água, que tava uma 
parte dela assoreada...

Como é o abastecimento 
de água na comunidade, 
falta ou não?

rosenilde – A água 
sempre teve, mas ela vem 
diminuindo muito. Nessa 
época mesmo as famílias que 
moram na parte de baixo tem 
água, mas para as de cima 
falta água. Tá faltando. E essa 
foi a preocupação uma época, 
a questão da água suja...

então hoje os pais vêm pedir  
ajuda para falar da degradação  
dos rios e nascentes?

rosenilde – Pra poder recuperar. Eu 
acredito que o resultado foi conquista dos 
próprios alunos. Quando eles iam para 
a cidade e apresentavam os trabalhos e 
eram reconhecidos pela comunidade lá 
fora, aí os pais começaram a acreditar na 
escola. Mas ainda tem resistência, pode 
ter certeza. Tem resistência, acredito 
que é de uma minoria. Tanto é que no 
final do ano nós fizemos uma assembléia 
pra discutir os projetos que tinham sido 
realizados. O que precisava melhorar nas 
ações da escola etc; uma mãe e um pai 
apontaram que não queriam que a escola 
continuasse com o trabalho dessa forma, 
de tirar o aluno da sala de aula, que isso 
não era bom. Aí nós colocamos em debate 
pra que todos pudessem se posicionar e 
havia alunos representantes também, que 
estavam participando e aí eles falaram 
que queriam os projetos. E teve uma frase 
de uma professora que eu acho muito 
interessante: “quando a gente vai tirar 
carteira de motorista, como é que vocês 
aprendem? É só na teoria ou tem que ir na 

agrofloresta na sala de aula

Alunos da Apóstolo Paulo em gincana de frutas do Cerrado
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prática?”. Então o que a gente traz aqui é 
isso, para que a gente aprenda realmente 
a grandeza da vida, para que o aluno 
tenha uma aprendizagem signifi cativa é 
necessário ir à prática.

e como vocês fazem a aplicação 
transversal destes conhecimentos? 

rosenilde – A idéia é assim: nós estamos 
no período da gincana. Qual que é o 
conteúdo que vai dar suporte ao nosso 
trabalho? Por exemplo, a gente tem 
aqui uma base que é aquele material do 
ISA, da bacia do Xingu. Aquele é base 
em todo nosso trabalho. Então a gente 
vai ter como suporte esse livro. Então 
cada professor tenta trabalhar na sua 
disciplina isso. Também fazemos um 
trabalho interdisciplinar a partir da 
recuperação das nascentes. A gente tenta 
estudar todas as disciplinas possíveis. 
Toda a questão da História, o porquê da 
área estar daquele jeito, o que aconteceu 
ali... a questão da geografi a, da bacia do 
Xingu, a questão do solo, relevo, então 
tudo isso é estudado. A matemática, que 
é minha formação, entra com a razão, 
proporção, área, perímetro, regras de três, 

tudo! Inclusive o teorema de Pitágoras e 
até trigonometria. Porque a nossa área em 
recuperação lá é um triângulo.  

e como é que está a 
recuperação desta área?

rosenilde – Esse ano nós entramos 
com mudas pela segunda vez, jogamos 
mais sementes, mas a área ainda está 
degradada. Tem lugares que as plantas 
deram bem, tem lugares que não. Esse 
ano nós fomos várias vezes para ver 
como é que estava. Avaliar e ver.  Aí nós 
fi zemos até um comparativo, porque 
nós recuperamos duas nascentes. Uma 
onde tinha capim. Naquela onde tinha 
capim houve uma competição. Os 
meninos foram lá e mediram, por que 
o capim cresceu e por que a plantinha 
que estava lá não foi pra frente? Então 
os alunos avaliaram tudo isso. Mas tudo 
isso demanda tempo e trabalho, então 
temos que sempre fazer um planejamento. 
A gincana mesmo tira todo o tempo 
deles. Então vamos sentar a cada dia 
e escrever o que fazemos, porque eles 
fazem umas coisas legais, mas nem 
sempre sistematizam. Aquilo que a gente 

consegue colocar no papel sempre tem um 
resultado bom.

e quais são seus planos para o futuro?

rosenilde – Vou mudar de cidade por 
questões profi ssionais, mas sempre 
acompanhar a semente que foi plantada 
aqui. E quando eu me aposentar, volto. 
Porque eu gosto muito do lugar...acho 
que é a questão da natureza mesmo. A 
questão do campo. O meu pai tem uma 
chacarazinha que corre a água dentro da 
cozinha... na bica. Eu gosto muito disso 
tudo. Esse ano eu fi z uma horta lá em 
casa, estamos recuperando uma nascente... 
porque tem oito nascente dentro da 
propriedade dele. Pra você ter uma idéia, a 
água dele vai pra seis famílias pra baixo. 

e está bem cuidado?

rosenilde – Na verdade, uma época ele deixou 
o gado chegar muito próximo e esse ano eu 
vou ter que isolar. Isolar, plantar e refl orestar, 
porque ela nasce lá na mata, aí ela vem ali no 
corregozinho e aquilo tá tudo descoberto. 
Então eu quero fechar tudo e em volta daquele 
córrego e plantar tudo bonitinho.

agrofloresta na sala de aula



Plantando fl orestas, mudando vidas 35

O município de Querência é uma das capitais regionais da soja no Mato Grosso, 

com um diversidade sociambiental marcante. Ao mesmo tempo, o aumento do 

período de estiagem, a falta de água, entre outras conseqüências diretas e indiretas 

do desmatamento e das mudanças climáticas, vêm alertando os produtores rurais da 

região de que algo precisa mudar em suas atividades produtivas. Novos caminhos 

vem sendo testados por professores como Gilmar Hollunder, Lenir Tiecker e Alda 

Wentz no espaço da Escola Municipal Família Agrícola de Querência (Emfaque), onde 

a experiência agrofl orestal vem ganhando terreno. Gilmar, formado no primeiro curso 

de agentes socioambientais promovido pela Campanha Y Ikatu Xingu, inspira seus 

colegas a se engajar em novas atitudes, disseminando um espírito conciliador entre a 

produção agrícola e a preservação ambiental. Duas das novas agentes são Lenir e Alda, 

que como a maioria da população local migrou do Sul do Brasil para recomeçar a vida. 

Elas contam como os moradores de Querência vem promovendo discussões e práticas 

ligadas à agrofl oresta, festivais de sementes e plantio de árvores em solos degradados.

A lição 
da muvuca

para o cLima meLHorar
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Lenir Tiecker e Alda Wentz
Professoras em querência (Mt)
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De onde você é lenir?

lenir – Eu sou de Treze de Maio, Rio 
Grande do Sul. Era pequena agricultora. 
Cheguei a Querência no dia onze de janeiro 
de 2003. Vim sozinha com duas fi lhas. 
Havia me separado e não estava conseguindo 
refazer a minha vida. Então eu achei que 
bem longe eu não ia ter problema com o 
ex-marido. Eu vim pra bem longe e achei que 
ele nunca mais ia me encontrar aqui.

e por que você escolheu Querência?

lenir – Porque o meu sonho era conhecer 
Mato Grosso. Mas eu não sabia o que era 
Querência, sabia que eu queria ir para bem 
longe. Já trouxe o meu currículo pronto. 
Cheguei aqui e procurei logo a secretaria 
de Educação e conversei com a Fátima, na 
época. Daí ela me disse “me deixa o teu 
currículo que trinta horas de aula eu te 
garanto, pode vir embora”. Aí eu cheguei lá 
no sul de novo, vendi minhas vacas, vendi 
a ordenhadeira e voltei pra cá sozinha. Fui 
na imobiliária para ver os terrenos da cidade 
e acabei comprando este aqui, porque me 
disseram que esse lado seria mais família. 
Como eu tenho três fi lhas moças...

As suas fi lhas vieram contigo?

lenir – As duas vieram comigo, a Luiza e 
a Ana Paula. A Cristiana fi cou com o pai 
dela. A Luiza tinha seis anos e a Ana Paula 
quatorze anos. Hoje adoramos morar aqui 
e não penso nunca em ir embora. Eu só 
penso em construir, estou comprando mais 
terreno. Eu sou efetiva como professora e 
estamos tranqüilas.

e como é que você se envolveu 
com uma discussão maior sobre 
educação ambiental? Como isso 
entrou na sua vida?

lenir – O curso eu que quis fazer, mas 
quando me inscrevi achei que não ia 
ser selecionada porque eu não sou da 
área técnica. Mas eu queria entender 
o trabalho que o Gilmar (Hollunder, 
formado na primeira turma de agentes 
socioambientais e professor na escola 
Família Agrícola) estava fazendo. Porque 
para nós que viemos do Sul, onde se 
planta mandioca, se planta mandioca, 
onde se planta feijão, se planta feijão. 
Tudo separadinho. Quando eu cheguei 
à escola, que o Gilmar fez o curso e ele 

começou a misturar, falei: “Gilmar, vai 
dar um capoeirão isso aí”. Ele disse “um 
dia tu vai entender”. Então foi mais a 
curiosidade. Eu também quis fazer. E foi 
muito bom. Não que tenha sido fácil, foi 
muito difícil. A gente passava no meio 
do mato, umas pontes que só tem uma 
madeira de cada lado atravessado e ia pro 
dito Xingu. Mas foi muito bom!

e o que foi bom?

lenir – O que eu aprendi lá eu nunca 
tinha ouvido falar. A gente vinha de outra 
realidade. As palestras do Osvaldo (Sousa, 
técnico do ISA), com as muvucas dele, 
que eu nunca tinha ouvido falar. E fomos 
conhecer a fazenda Bang-Bang, aquele 
plantio, o trabalho que estavam fazendo lá. 
Pra mim foi tudo novidade, tudo coisa boa, 
pois eu não sabia que dava pra plantar tudo 
misturado e que cada um tem a sua época, 
né? O Osvaldo que mostra essa realidade. 
Tanto que nós fi zemos o nosso canteiro e 
vimos que num cantinho pode produzir um 
monte de coisa.

e esse curso já foi tendo 
desdobramentos na escola?

para o clima melhorar
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lenir – Sim, com o entrermódulo que nós 
fizemos na escola, onde fizemos um canteiro 
e uma área de agrofloresta. Nós chamamos 
mais de trinta professores do município, todos 
participaram. E eu vejo que mudou muito a 
mentalidade das pessoas. Porque a cada dia 
vemos que tem menos água nos lugares onde 
antes não faltava.  Por exemplo, fomos visitar 
umas fazendas de uns poderosos da cidade, 
e as nascentes estão todas sendo preservadas. 
É tudo fechado, como ensinavam no curso. 
Então acho que aos poucos as pessoas estão 
se conscientizando. As campanhas que estão 
acontecendo, a gente distribuí mudas todo 
21 de setembro e fazemos isso há cinco 
anos, mas a procura ano passado foi muito 
grande. Então sinto que estamos ficando mais 
conscientes de que cada um tem que fazer a 
sua parte. 

e como é que eles estão percebendo? 
onde tem menos água, é nas 
fazendas, é na cidade, é nos rios?

lenir – É nos rios.Tu vai nos fins de 
semana e vê a cada ano aonde tava a água 
e onde tá agora...só não vê quem não quer. 
É quando a gente vai pra Canarana? Eu me 
apavorei. Eu fui semana passada, quanto 

mato a mais desmataram desde que eu 
vim! Aqui na beira da estrada a gente vê 
tudo limpo quase, agora. Mas eu acredito 
que, como um fazendeiro que visitamos 
ano retrasado, muitos estão mudando de 
atitude. Porque eu penso que tenho que 
fazer alguma coisa. Se eu fizer, os outros 
devagar vão fazendo também. 

essa capacitação como agente 
socioambiental ajuda no seu  
trabalho de professora?

lenir – Ajuda muito. Me ajudou entender 
como funciona as coisas aqui, né? Tanto 
é que eu não pensava muito em plantar 
árvore, hoje eu penso. Eu tenho dois lotes 
aqui e estou com eles já cheinhos de mudas, 
que eu acho que não tem mais lugar pra 
plantar. E é uma coisa que a gente nunca 
mais esquece, porque eu planto e cuido e 
sempre ensino as minhas filhas que temos 
que fazer alguma coisa porque está cada 
dia mais difícil, né? Tu vê propagandas 
e propagandas da poluição na TV, mas 
continua a poluição. Isso é igual juntar 
o lixo na cidade: se cada um tomar a 
consciência de não jogar o lixo no chão, vai 
ficar tranqüila a cidade, vai pra frente.

e como você tenta  
envolver mais gente?

lenir – O meu trabalho sempre foi dentro 
das escolas. Nas escolas onde eu pude falar 
do curso eu falei. Sempre conscientizei os 
alunos. Trocamos muitas sementes também. 
Agora que fui de férias pro Sul eu levei 
muitas mudas daqui pra lá, pra ver se dá 
certo, para presentear minha irmã. Pequi 
lá ninguém conhecia, murici ninguém 
ouviu falar. Então vamos experimentar. Já 
meus alunos eu acho que eles se preocupam 
bastante. A maioria é de assentamento e 
está preocupada. Sabem que tem que fazer 
o manejo, como dizem, né? Essa é uma 
palavra nova que eu aprendi. E que aonde 
pode plantar, tem que plantar, e que não 
precisa desmatar tudo pra sobreviver. 

o que você sente quando fica 
sabendo que Querência está  
entre as cidades que mais desmatam 
no Brasil? 

lenir – Eu me preocupo muito com 
isso. Porque eu penso que eu tenho filha 
pequena, treze anos, uma criança, então 
eu vou deixar pra ela um problema que foi 

para o clima melhorar
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criado agora. Que foi criado no meu tempo. 
Esses dias eu não vi o nome de Querência 
nessa lista e eu pensei “oba, de certo se 
conscientizaram”. Mas não. Mato Grosso 
está sempre em primeiro lugar onde não 
devia estar. Tem gente que pensa “vamos 
deixar que os outros resolvem”. Como 
a gente na maioria das vezes faz, “não, 
eu não vou fazer a minha parte porque 
alguém vai fazer”. Eu acho que tem muito 
disso aqui em Querência. Quando o ISA 
chegou na escola mesmo, teve gente que 
queria distância. Mas, além da amizade 
que a gente fez, já estava desenvolvendo um 
trabalho que, felizmente, tem dado certo. 

entreVIStA

Alda Wentz
diretora da escola família Agrícola (emfaque )  
de querência (Mt)

Conta pra gente um pouco da 
sua história e como foi o seu 
envolvimento na emfaque.

Alda – Minha chegada em Querência foi 
no ano de 1989, através de um projeto 

particular de colonização, assentamento 
mesmo de reforma agrária, só que um 
projeto particular, para melhorara nosso 
nível de vida, pois nosso maior objetivo 
era esse de expandir. Nós viemos da cidade 
de Soledade, no Rio Grande do Sul. Lá 
tínhamos 100 hectares de terra, em quatro 
sócios na fazenda, o que equivalia a 25 
ha de terra para cada um e nos parecia 
pouco. Então surgiu uma crise relacionada 
ao plantio de trigo, que desvalorizou 
muito, a colheita diminuiu por conta de 
doenças e daí a gente resolveu vir para 
o Mato Grosso tentar melhorar nosso 
nível de vida. Chegando aqui adquirimos 
um pedaço de terra e desmatamos com 
recursos próprios, pois não tinha mais 
o programa do governo de incentivo ao 
desmatamento. 

e vocês plantaram já no primeiro ano?

Alda – Não, no primeiro ano a gente não 
conseguiu plantar porque não conseguimos 
maquinário, trator de esteira para derrubar 
o mato, então nós plantamos em um pedaço 
de terra arrendado. No segundo ano já 
tinha a quebra do mato e foi feita a limpeza. 
Nós íamos todos para a lavoura sim, toda a 

para o clima melhorar

família ia ajuntar raiz pra gente conseguir 
preparar a área para plantar arroz. Mais 
pra frente foram os homens que ficaram 
na lavoura e nós ficávamos mais em casa  
cuidando dos filhos.

Como você se envolveu  
com educação?

Alda – Em 1991, quem chegava a Querência 
e tinha o ensino médio completo  já era 
considerado professor e foi nesse processo 
que eu comecei a ajudar no processo de 
educação dentro da escola. Meu ensino 
médio era considerado como ensino 
superior, porque os professores eram catados 
“a laço”. Depois de um ano eu parei, tive 
minha filha e retornei para trabalhar na escola 
de educação infantil, a primeira da cidade, 
um grupo de 10 professoras que formaram a 
“Quintal encantado”. Só em 2005 é que eu 
comecei a trabalhar para a Emfaque. Assumi 
o papel de assessora pedagógica do município 
e, a partir disso, o meu trabalho começou 
também com a escola, e logo tive um 
carinho grande por ela, talvez por ser filha de 
agricultor, por ter conhecimento técnico. Pois 
na minha juventude ajudei a plantar, a colher, 
tudo isso, pois meu pai ele é um agricultor 
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familiar, e dentro da agricultura familiar não 
existe empregado, é a família quem trabalha.

e como você se vê hoje  
na direção da escola?

Alda – Pra mim é uma grande emoção, 
porque nada melhor do que trabalhar naquilo 
que gosta. Eu adoro ser professora e gosto 

muito mais ainda dessa minha profissão 
ligada às minhas origens da agricultura 
familiar; então isso aqui pra mim é uma 
proposta especial. Eu posso até deixar de ser 
diretora um dia, mas a escola eu não deixo, 
vou continuar trabalhando. Meu lugar é aqui.

Qual é o papel da emfaque no cenário 
atual de Querência e região?

Alda – Vejo que a escola tem um papel 
fundamental, mas também acho que ela 
ainda não encontrou bem o seu lugar, 
ainda está num processo de organização 
e definição de metas e objetivos. Mas 
acredito que a escola agrícola tenha 
um papel fundamental dentro de 
um local onde o maior incentivo é a 
monocultura, pois seu foco está voltado 
para a agricultura familiar e pode fazer 
esse resgate na região como um todo. 
Principalmente para os assentados, pois 
vemos que a maioria deles não tem um 
histórico na agricultura, vem de outras 
profissões e muitas vezes não sabe trabalhar 
com a agricultura. Vejo que um dos nossos 
papéis é ensinar a mexer com a terra. 
Mesmo porque alguns destes assentados 
tinham o sonho de se tornar produtores 
de soja e gado, com a visão que se tem do 
produtor de soja ou do pecuarista de que 
consegue dinheiro fácil. Só que não é assim, 
e muitos viram que a saída para eles não 
era a monocultura, é a agricultura familiar 
mesmo, produzir alimentos, garantir a 
diversificação desta produção.

então diversificar a produção é um 
dos objetivos da escola?

para o clima melhorar

Professora Alda Wentz que dirige atualmente a Escola Família Agrícola de Querência
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Alda – Acredito que a escola tem essa 
missão, de trabalhar com essa diversificação 
da produção, porque acredito que os 
grandes produtores não precisam da nossa 
formação, porque eles tem os agrônomos 
deles,  conseguem técnicos de outros lugares. 
Agora os assentados, os pequenos produtores 
e chacareiros precisam muito deste trabalho 
de extensão em agricultura familiar.

e a questão ambiental?

Alda – A partir do momento que a 
gente começa a se envolver é que sente 
a necessidade. Eu participei do curso 
de agentes educadores e foi importante. 
Antes a visão que eu tinha das ONGs, 
principalmente das organizações que 
lidavam com a questão ambiental, era 
bem diferente da que eu tenho hoje. Hoje 
a gente vê que o trabalho é diferenciado 
e que não é um trabalho de denúncia e 
sim de educação, porque para resolver 
os problemas ambientais  não resolve 
denunciar, resolve fazer o trabalho de 
base de educação. Agora não são mais os 
eco-chatos (risos), são nossos parceiros. E 
isso está mudando não só a minha visão 
enquanto professora e diretora da escola, 

mas a visão de todos os produtores do 
município, de quase todos.

Como vê a emfaque no futuro ligada 
a esta percepção ambiental?

Alda – Vejo que temos que preparar nossos 
alunos para que eles possam fazer esse 
trabalho não apenas nos assentamentos, mas 
no geral. Nós temos incentivado bastante os 
alunos para que eles busquem cursos, que 
participem de nossas atividades de plantios 
agroflorestais, manejo e coleta de sementes, 
como foi o I Festival de Sementes da Emfaque 
no ao passado. Coletamos mais de 300 quilos 
de sementes nativas, principalmente para 
os nossos alunos que estão saindo formados 
no ultimo ano. Inclusive nós estamos 
pensando numa proposta de mudar o foco 
do ensino médio, que hoje forma técnicos 
em agropecuária, para formarmos técnicos 
em agroecologia. Isso porque a realidade 
hoje demanda técnicos com conhecimento 
das questões ambientais, de plantios. Nossa 
matriz curricular já tem hoje o tema legislação 
ambiental como disciplina. Outra razão para 
essa mudança é a questão de emprego, a 
demanda está maior para este lado, com 
todas a questões ambientais que existem não 

só aqui no nosso município mas em todo o 
estado de Mato Grosso.

e como tem sido a reação dos alunos?

Alda – Temos três alunos da escola que 
estão participando de estágio em restauração 
floresta pelo ISA e tem sido muito bom, 
eles estão vindo com idéias diferentes para 
a escola e estimulando outros colegas no 
tema. O Cesar e o Meurimar, dois deste 
alunos, me perguntaram: “professora vai ser 
refeito a parceria com o ISA?” Respondi que 
continua, e a gente quer intensificar para que 
mais alunos possam participar e se capacitar 
na restauração florestal.

Como você vê a emfaque no futuro?

Alda – Interessante sua pergunta, pois eu 
estava conversando com o agrônomo da 
escola e a gente falava que a agroecologia 
vê a produção como um todo, com um 
organismo só, então a gente não trabalharia 
mais dentro dos setores separados, como 
gado e agricultura. Vejo que no futuro a 
escola funcionará desta forma, como um 
todo, como um organismo só, um sistema 
integrado e não separado por setores.

para o clima melhorar
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A fazenda Bang-Bang, do pecuarista José Carlos Castelo, é uma imensidão de treze 

mil e seiscentos hectares ao lado do Parque Indígena do Xingu. Com suas dez 

mil cabeças de gado, é uma das principais produtoras da região. Nos últimos anos, 

porém, a Bang-Bang tem se destacado não apenas pela pecuária extensiva: virou 

referência em recuperação de passivo ambiental, especialmente no refl orestamento 

de matas ciliares. De 2004 para cá, 206 hectares foram restaurados. Boa parte deste 

trabalho é de responsabilidade de Marta Jeane de Carvalho, a gerente ambiental da 

fazenda. Nascida em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Marta trabalhava 

como costureira antes de mudar-se para São José do Xingu com o marido,Francisco 

Dantas, que havia sido convidado a gerir a Bang-Bang. Marta perdeu o companheiro 

em junho 2004 e hoje cuida de seus três fi lhos ao mesmo tempo enfrenta 

preconceitos próprios e alheios para aprender e ensinar novas formas de produzir e 

viver na fronteira da atividade agropecuária na Amazônia.

A costureira
que faz floresta

restAurAção de MAtA ciliAr
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Conta um pouco como 
você chegou aqui.

marta – Eu sou de São Bernardo do 
Campo e o meu marido trabalhava com 
o (José Carlos) Castelo em São Paulo. Aí 
em 1994 o Castelo comprou a fazenda e 
falou “vamos pra lá cuidar?”. Aí pegamos 
tudo e viemos embora. Eu era costureira e 
tinha uma micro-confecção. Aí no primeiro 
ano eu pesquei muito, quase todo dia. No 
segundo ano eu comecei a chorar, querendo 
voltar pra casa. Aí no terceiro ano eu resolvi 
arregaçar as mangas e começar a trabalhar 
para fazer alguma coisa do tempo, né? Peguei 
o escritório pra tocar e aí fui desenvolvendo.

Como foi que o Castelo e vocês se 
depararam com a questão do passivo 
ambiental da propriedade e se deram 
conta que havia um trabalho a ser feito? 

marta – A entrada nessa parte ambiental 
foi devido à lei, para cumprir a lei. A gente 
começou a fazer o georreferenciamento. Ai 
conseguimos a LAU (Licença Ambiental 
Única). Aí veio a TAC, o Termo de 
Ajustamento de Conduta, pelo qual a gente 
tinha que refl orestar trezentos e quarenta e 

dois hectares de mata ciliar. Isso foi em 2004, 
quando iniciamos com o cercamento das 
áreas. Depois começamos com as tentativas de 
plantio. O primeiro plantio que nós tivemos 
foi com dejetos fl orestais, quando você retira 
uma camada superfi cial do solo, onde fi cam 
as folhas, e leva para a pastagem. Mas nós 
utilizamos uma técnica totalmente errada, o 
que só vim a descobrir durante o curso. 

o que é que tinha de errado?

marta – Nós usamos uma esteira e uma pá 
carregadeira que raspava o chão da fl oresta, 
jogava num caminhão basculhante e a gente 
depositava no pasto, em cima da braquiária. 
Só que, no que a maquina vinha e puxava, ela 
se aprofundava muito e tirava muita terra. E 
no que jogava a semente, a terra sufocava e a 
semente não nascia. Nós utilizamos isso em 
várias áreas e foi um prejuízo danado. 

Deve ter sido bem frustrante...

marta – Foi, foi bem frustrante. Em 2006 
resolvemos optar por plantar mudas. Aí 
nós começamos a plantar mudas de taboca, 
que é uma espécie de bambu, para evitar 
o assoreamento da represa. Plantamos 

mudinha por mudinha. E também 
plantamos algumas mudas de pequi, que 
é da região. A única parte que sobreviveu 
dessa experiência toda foi o pequi. Nós ainda 
temos o pequi nessa área e mais uma vez 
foi frustrante. Tirando o fato do pequi ter 
nascido, o resto foi frustrante.

e você já era a responsável 
por esse trabalho?

marta – Não, eu só administrava. Eu ainda 
não tinha apego à parte ambiental. E via 
meu patrão correr atrás de informação.  Aí 
eu consegui o contato de uma ONG em 
Brasília. Consegui esse contato e comprei um 
valor alto de sementes nativas. Por volta de 
oito mil reais de sementes. Então o diretor da 
ONG veio aqui visitar a fazenda nos deu uma 
noção de como montar um viveiro, falou de 
coleta de sementes na mata, coisa que não 
sabíamos fazer, pois nem sabíamos identifi car 
as espécies. Depois fi zemos em torno de 
quinze mil mudas em saquinhos, conforme a 
mistura que ele ensinou pra gente: um pouco 
de terra e um pouco de serragem. E as mudas 
nasceram bonitas, vistosas, mas de repente 
elas começaram a fermentar e dar um fungo. 
Aí o nosso viveiro começou a morrer... 
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Antes mesmo de ir pra beira do rio?

marta – Antes de ir pro chão. E nesse 
tempo todo, o Castelo pesquisando, eu 
pesquisando, até ele conseguir um contato 
com o Edu (Eduardo Malta, técnico do 
ISA). Combinou com o Edu dele vir fazer 
uma visita aqui e quando ele chegou mais 
o Cassiano (Marmet, também técnico do 
ISA) eu mais que depressa carreguei os 

dois pro viveiro. Pra ver o que é que estava 
acontecendo. E aí eles dando uma olhada, 
indicaram usar um fungicida e trocar a terra 
do saquinho. E lá fomos nós trocar a terra 
dos quinze mil saquinhos. E nós trocamos. 
E muitas dessas mudas sobreviveram. Só que 
quando nós conseguimos trocar a terra e 
elas começaram a vigorar, veio a seca. Aí não 
pudemos plantar. Tivemos que deixar pra 
um segundo ano. E aí elas já estavam num 

tamanho maior do que deviam. Deu para 
aproveitar algumas, mas muitas morreram 
porque estavam muito grandes para ir pra 
terra. Aí surgiu a idéia do ISA de fazer o 
curso de agentes aqui em São José do Xingu. 

Como foi para você, costureira em  
São Bernardo, se especializar nessa 
coisa da ecologia, das questões 
ambientais na produção?

marta – Foi diferente. A primeira oficina pra 
mim foi muito estranha. Era uma diferença 
de pessoas, de pensamento. Foi muito difícil. 
Eu já demorei pra me adaptar em São José 
do Xingu. E quando eu cheguei à oficina 
foi uma realidade totalmente diferente dessa 
que nós temos aqui. Eu falava “eu não vou 
dar conta”. Mas isso acabou na primeira 
oficina e aí veio a responsabilidade: porque 
todo mundo estava ali pra aprender alguma 
coisa e eu não. Eu estava ali pra dar conta de 
fazer uma coisa muito grande. Eu não fui lá 
simplesmente pra aprender, fui pra eu fazer 
o meu serviço e que até então não era meu. 
Mas foi muito bom e eu tive muito apoio 
do Castelo, porque eu ia lá e passava uma 
semana na oficina. Chegava aqui e falava 
“olha, nós vamos fazer isso, isso e isso”.  Mas 
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não é fácil sair de uma oficina e chegar aqui 
na fazenda e falar que vai plantar lobeira.

Por que não?

marta – Porque lobeira aqui é praga de 
pasto. Então além da dificuldade de ter que 
aprender lá e aplicar aqui, eu ainda tinha 
que defender a causa. E nesse ponto ele 
(Castelo) foi cem por cento porque eu falava 
e ele assinava embaixo. Com os funcionários 
eu tive que quebrar o tabu com todos, 
que falavam “ah, daqui a pouco vai querer 
plantar fedegoso. Já tá plantando lobeira, 
que nós estamos tentando matar, e ela vai 
e compra semente de lobeira”. Então tinha 
todos esses estigmas. E a lobeira é muito 
importante porque mata a braquiária, é 
pioneira na recuperação. 

o que você achou das pessoas que 
estavam participando do curso? 

marta – São muito diferentes. Tem de tudo, 
né? Foi um mistura que você olhando de 
primeira assusta. E depois não, você vê que 
foi uma maravilha conhecer alguns deles. São 
gentes totalmente diferentes, com métodos, 
costumes, histórias diferentes e você passa a 

dar muito mais valor a essas pessoas, que até 
então olhava com estranhamento. Pensava 
“é um posseiro”, mas não é simplesmente 
um posseiro. Eles têm muita coisa que me 
ensinaram e que me passaram. Mudou o meu 
método de vida com certeza.

e saindo do curso você foi à fazenda 
com a missão de fazer a recuperação...

marta – Eu falo que eu fui uma das agentes 
mais privilegiadas. Porque eu tive no ano que a 
gente fez o curso cento e dois hectares de lição 
de casa. Durante o curso eu ia aprendendo lá 
e aplicando aqui, vendo o que deu errado e 
levando para as oficinas. Também teve oficinas 
aqui na fazenda, quando eu pus todo o meu 
trabalho à mostra. Todo mundo veio ver, deu 
palpite e ver o que estava errado, o que estava 
certo. Então eu tive esse privilegio porque tive 
material pra trabalhar. Eu tive como mostrar 
“olha, isso deu errado, isso deu certo” e eu 
acho que eu tive um bom resultado. O que 
me deixou muito satisfeita, porque eu vi o 
reconhecimento de todo mundo, do patrão 
e até dos peões. 

o que mudou na relação  
com os funcionários?

marta – Antigamente eu tinha que brigar 
com os funcionários, “olha, eu passei lá e tinha 
uma APP aberta, porque eles abriram pro 
burro comer, porque lá tava mais verdinho e 
o burro tava com fome”. Hoje em dia não, 
eles respeitam. Mas teve fases que eu ia lá e 
entrava numa APP que tinha um resultado 
tão bom e encontra um animal dentro, e eu 
voltava frustrada. Teve um sábado que eu tirei 
o sábado para olhar uma área no fundo da 
fazenda. Quando eu cheguei lá, estava cheia 
de boi. Tudo pisado, tudo amassado. Eu nem 
tive vontade de vir embora...A minha vontade 
era de sair gritando. De pegar um. De achar 
o culpado “quem fez isso eu vou matar”, 
né?  Quando foi no outro dia eu liguei para 
o Castelo. Ele mais do que depressa arrumou 
uma viagem e veio pra cá. Foi lá na área, 
olhou. Fez uma reunião. Falou o que estava 
acontecendo. Me deu apoio e me valorizou 
naquela época. Hoje em dia eu já dou risada 
disso. Mas naquele dia foi difícil.

A mulher de São Paulo que vem aqui 
e “resolve” plantar árvores; o pessoal 
devia fazer pouco caso disso, né?

marta – É difícil. Eles me viam comprando 
semente e falavam “não, essa semente não 
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tá boa, essa semente não vai nascer”. E teve 
caso de eu realmente comprar semente 
errada. No primeiro ano eu comprei 
seiscentos quilos de fungo! A copaíba dá 
um fungo na folha e aí caí aquele negócio e 
é uma bola que parece uma semente, mas é 
só fungo. Ninguém sabia que aquilo era um 
fungo. Aí os índios chegaram vendendo e eu 
comprei deles.  

Sua história é uma história de 
aprendizagem e superação de 
preconceito, né marta?

marta – Muitos preconceitos. E hoje em 
dia eu vejo a vida totalmente diferente e 
eu acho bom porque uma das partes mais 
gratifi cantes de tudo isso é que, daqui uns 
dez anos, eu posso levar as minhas netinhas 
ali e falar “olha, essa fl oresta foi a vó que 
fez”.  Além do orgulho eu tenho certeza 
que elas vão ser pessoas muito melhores do 
que nós somos. Porque esses preconceitos 
que nós estamos quebrando, elas não vão 
ter mais. Elas não vão passar por todas essas 
etapas que nós passamos. 

e hoje como está o trabalho, quantos 
hectares vocês já refl orestaram?

marta – Foram 206 feitos na realidade. E 
nós ainda temos 134 pra fazer. A fazenda 
virou um espaço de visita e é muito bom 
isso. Eu já recebi gente do Rio Grande 
do Sul que soube do nosso trabalho, que 
estava na região e que veio ver e perguntar 
como é que faz. Os próprios fazendeiros 
aqui da região, alguns vieram visitar, 
gostaram e com certeza levaram um pouco 
do que viram aqui.

Você acha que esses fazendeiros 
estão mais interessados em 
recuperar APP?

marta – Com certeza. E eles estão 
numa vantagem porque hoje em dia 
eles já perguntam “quanto gasta com 
sementes, qual é o custo disso, qual é o 
custo daquilo?”. A gente não mostra só 
a parte boa e às vezes eles fi cam muito 
mais interessados no que deu errado. Tem 
uma área que é a mesma área e a mesma 
estrutura e nós fi zemos duas técnicas 
diferentes. Essa é a certa, essa é a errada. 
Pra gente ter uma base. Então hoje em 
dia se você buscar informação já tem 
onde colher informação. Sobre sementes, 
a história do fungo, de comprar semente 

errada, de comprar uma semente que não 
é boa. Pode-se dizer que é um trabalho que 
está se desenvolvendo com os coletores 
aqui. Esses primeiros anos a gente teve 
muitos problemas com a coleta de semente, 
agora melhorou bastante. 

Como era no início?

marta – Os meus dois fi lhos fi zeram curso 
de rapel para me ajudar a coletar semente. 
Então o piquenique no fi nal de semana era 
na mata e o pouco que eu aprendia eu fui 
ensinando pra eles, como coletar, como 
limpar. A diferença da coleta da semente 
deste ano para do ano passado é muita: 
a semente está vindo muito mais limpa e 
trabalhada e hoje temos uma variedade e um 
trabalho que está quase  profi ssional, já tem 
aí uns cinco coletores que estão trabalhando 
bem. Hoje em dia já tem gente que acha que 
vale a pena coletar semente.

então vocês estão formando 
profi ssionais...

marta – Você dá renda. A intenção da 
fazenda é essa. Agora imagina, uma 
costureira fazendo isso. Bom demais.
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Enquanto o governo federal festeja a diminuição do ritmo de desmatamento 

da Amazônia e os líderes globais patinam para defi nir um novo acordo que 

possa frear o aquecimento global, pequenos agricultores no interior do Mato 

Grosso mostram como se faz ecologia sem alarde e com resultados palpáveis. No 

assentamento Manah, município de Canabrava do Norte, os moradores praticam 

o chamado “casadão” há oito anos. “Casadão” é o nome local para agrofl oresta. Os 

moradores também isolaram áreas de proteção permanente e plantaram espécies 

nativas, como murici e buriti, para reverter a erosão do solo e o assoreamento 

dos rios. Com o “casadão”, a renda média das famílias passa de 1.100 reais mensais, 

a partir da venda de frutas para fábrica de polpas, sementes, frutas, doces e licores 

comercializados na feira local, além de ovos, galinha caipira e queijo. Só com as vendas 

das frutas para fabrica de polpas, cada família tem tirado uma renda de 3.500 por ano. 

Além disso, cada família tem seu miniviveiro pra garantir as espécies fora de época e 

sua própria horta, garantido assim a segurança alimentar no assentamento. Uma das 

lideranças da comunidade é Seu Placides Lima, que conta aqui essa rica história.

Ecologia
na surdina
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Conta essa história do começo, 
conforme a lembrança do senhor.

Placides – Eu nasci na Bahia, no município 
de Rio Preto. E eu vim pra Goiás, morei 15 
anos lá e depois vim para o assentamento 
Canabrava, aqui no Mato Grosso, onde 
estou até hoje. Depois que comprei essa 
terrinha eu tive um problema sério de saúde 
na família. Um fi lho meu perdeu os rins, aí 
eu fui obrigado a abandonar a posse para ir à 
Goiânia e passei sete anos lá. Ele passou sete 
anos na hemodiálise, fez dois transplantes 
até se curar. Eu deixei meu fi lho mais velho 
cuidando da terra aqui, mas quando eu 
voltei vi tudo arrasado. Olhei pra um lado 
e para outro... porque a gente já comprou 
benefi ciado, já era pasto. 

e qual era o tamanho do lote?

Placides – Cinqüenta hectares. E aí, como a 
gente foi criado na roça, plantando e tendo 
fartura, estranhei, porque não vi nem um 
pé de mandioca. E não tenho condição de 
criar gado aqui pra sobreviver. Esperar um 
bezerrinho todo ano, né? Não vai dar. Aí 
eu enfi ei o enchadão na braquiára e falei 
“eu vou plantar mandioca, plantar tudo”. E 

comecei. Aí o vizinho chegava e falava “esse 
cara é louco, o cara tem pasto e vai arrancar 
a branquiára que tem.”

ninguém entendia.

Placides – É, ninguém entendia. Eu escuta 
isso mas fazia porque a minha visão era 
outra. Fui plantando. Aí depois começou 
o acompanhamento da CPT (Comissão 
Pastoral da Terra)…

o senhor estava plantando o quê?

Placides – Plantando mandioca, mas a 
idéia era começar a plantar variedade, 
plantar árvores. Eu pegava no mato as 
sementes mesmo. Aí o Abílio da CPT 
se aproximou da gente, ele viu os nossos 
esforços e começou a explicar que o gado ia 
cair de preço, como realmente caiu. Só que 
ninguém acreditou. Ele falou que uma rés 
podia ir até para cento e cinquenta reais. Aí 
na primeira reunião a gente fi cou assim... 
aí teve a segunda. Aí, como a gente já 
tinha aquele dom a gente começou a pegar 
um punhado de semente e foi em frente. 
Comecei sozinho, mas hoje nós somos um 
grupo de 15 pessoas. São quatorze famílias e 

agora nós temos várias coisas. Tem a lavoura 
branca e a diversifi cação. O plantio de 
árvores nativas e frutíferas.

Vocês estão tirando renda ou apenas 
garantindo a subsistência? 

Placides – A renda do trabalho nosso é a da 
sobra. Porque quando você começa a produzir 
sempre sobra e isso é renda. O trabalho da 
gente até hoje é um trabalho que a gente 
está pensando na mesa cheia, por enquanto. 
Porque depois que a mesa encher aí a renda 
vem. Então isso é um trabalho que a gente 
vem fazendo com esforço próprio, mas o apoio 
da CPT foi importante porque quando eles 
viram que a gente trabalhava no enchadão, 
apareceram com quatrocentos reais. Aí com 
esse recurso o que nós fi zemos?  Nós tiramos a 
braquiára e plantamos mandioca, caju, acerola, 
graviola, aroeira, milho.

Vocês estão tirando madeira
para vender?

Placides – Não, só deixando crescer, a gente 
tá preservando. Aí hoje chegou esse incentivo 
do meio ambiente, que faz a gente acreditar 
ainda mais nas atividades, criou fé mesmo. 

assentamento modelo
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Como que entrou esse curso de 
agente ambiental para o senhor? 

Placides – Foi agora. A gente teve um convite 
através dos acompanhamentos. Como estão 
acompanhado o trabalho da gente, feito 
sem recursos, só com a vontade da gente e a 
coragem que Deus dá, então o nome da gente 
foi circulando e fomos convidados.

o senhor tinha essa consciência  
de que estava fazendo ecologia  
na prática, essa palavra que todo 
mundo anda falando ?

Placides – A gente estava fazendo assim na 
surdina de boa vontade, só que valeu a pena 
porque hoje a gente está caminhando num 
rumo mais ou menos certo.

e hoje como o senhor está fazendo?

Placides – Hoje a gente já está coletando 
sementes. A gente tem o viveiro do consumo 
da gente. A gente começou fazendo o 
viveiro pra dar pras famílias, né? Aí a gente 
foi convidado pra esse curso em São José 
do Xingu e a gente participou, o que me 
acrescentou e que eu agradeço muito por 

fazer com que eu tenha mais amor pela 
natureza. Porque antigamente eu às vezes 
cortava árvores. Porque sempre o nosso 
trabalho era em mutirão e quando eu ia nos 
mutirões via as pessoas cortando aquelas 
árvores e sentia doer aqui (aponta o peito).

mas como é que muda isso? 

Placides – O que muda é que você vai ver o 
futuro de amanhã. Porque hoje a destruição 
é de tudo, de planta, de bicho. Porque o 
bicho também não tem mais. Acabou. Então 
se nós não plantarmos...primeiro, que se 
você não plantar um abacate, um buriti, 
amanhã os nossos filhos não vão conhecer 
porque não vai existir. E, segundo, a gente vê 
que se nós não plantarmos, não reflorestar, 
nós não vamos ter vida. Sem árvores não 
vive ninguém.

e o que o curso acrescentou  
para o senhor?

Placides – O curso para mim valeu. Valeu 
tudo. Como eu já tinha esse trabalho dentro 
de mim, acabei de me conscientizar que 
realmente a minha saída é essa. Tenho mais 
confiança porque a minha beira de córrego 

era desmatada, desbravada, porque era um 
lugar abrejado de água e hoje eu já meti 
buriti dentro e tá tudo cheio de buriti. 
Eu semeei dentro e ela tá toda  cercada. E 
com o curso a gente aprendeu trabalhar na 
muvuca. E na muvuca você coloca de todas 
as sementes, faz uma farofa naquela área 
ali misturando tudo. Então aquela que se 
adianta você vai colhendo ela e aproveitando 
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enquanto as outras vão em frente. E a gente 
viu que a natureza é igual a um ser humano: 
uns às vezes morrem pra dar vida a outros. 
Tem árvore que nasce pra outra chegar 
mais forte. Então lá a gente trabalhou em 
pesquisa na mata, num espaço de cinco 
metros para ver quantas árvores tinha ali, 
quantas espécies..
.
o senhor tem idéia de quantas 
árvores já plantou? 

Placides  – Eu sei que já plantei mais ou 
menos umas oitenta espécies. Esse é um 
trabalho que eu me sinto muito feliz. 
Eu estou orgulhoso porque sei que é um 
trabalho que amanhã eu vou ter uma vida 
de trabalhar menos e aproveitar mais. E 
também poder dar um exemplo pros meus 
filhos e netos.  Porque meus filhos estão 
tudo em Goiânia, foi tudo mundo embora, 
e através até dessa tragédia tem vez que 
você tem até algum saldo, né? Meus filhos 
precisavam terminar os estudos e eu aqui 
não tinha como manter os estudos deles. 
Foram pra lá nessa época e Deus abençoou 
e hoje tá todo mundo empregado. Mas as 
raízes nossas estão aqui. O meu sonho é que 
um dia os meus filhos voltem.

e o senhor ensinaria  
o casadão para eles?

Placides – Sem dúvida. Até porque o 
casadão inclui galinha, os porquinhos 
no chiqueiro e o leite também da vaca, 
tudo faz parte. Porque não é que a gente 
despreza a vaca, o gado. A gente tem que 
padronizar, tem que ter o espaço para tirar 
renda do leite. Então hoje a gente tem a 
feirinha na cidade, todo domingo. Então 
o leite que a gente produz faz o requeijão, 
o queijo, a mulher faz o biscoito. A gente 
leva a verdura, leva a melancia, leva o 
tomate e a gente vive.

e essa renda que o senhor está 
fazendo, como é?

Placides – Uma rendazinha. Agora tem 
mais um coletor de semente e fruta para 
fornecer polpa para a ANSA (Associação 
Nossa Senhora da Assunção). Temos abacate, 
buriti, tamarindo, caju, goiaba, a cagaita, 
acerola, graviola, manga, pokã, laranja…
daqui uns dias tem pequi, tem lá uns cem 
pés de pequi. E para fornecer a polpa temos 
plantado no sítio também acerola, graviola, 
cupuaçu, cacau, açaí…

Como o senhor tem passado esse 
conhecimento todo para frente?

Placides – Eu já fui falar na escola do 
assentamento. Também temos participado 
de palestras sobre agricultura auto-
sustentável. Outra coisa importante é 
combater o uso do fogo. Nós tivemos em 
agosto um curso para não usar o fogo. 
Trouxeram experiências, equipamentos, 
abafador.... Aí nós criamos uma idéia de 
termos um grupo de combate ao fogo, que 
é uma ameaça. E, a respeito do curso, foi a 
maior escola que eu já tive. Porque eu tive 
vinte dias de aula só na vida. Aprendi a 
escrever o meu nome.

Antes disso o senhor só tinha  
tido vinte dias de aula?

Placides – É. E essa aula de meio ambiente 
do projeto Xingu eu superei tudo... dobrou 
a qualidade do conhecimento da gente. 
Hoje tenho o diploma na mão. Hoje eu 
faço parte da associação Terra Viva, da 
Rede Sementes... a minha  mulher faz 
parte do grupo de mulheres também. 
Então a gente acompanha tudo isso. É 
tudo um grupo ligado.
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Muito mais do que uma boa fi lha que à casa torna, Cláudia Alves de Araújo, a 

“Claudinha da CPT” é uma fi lha que volta à casa para transformá-la em um 

lugar mais justo. A casa, no caso, é a região onde nasceu, entre os vales do Araguaia 

e do Xingu. Nascida no município de Santa Terezinha e graduada em engenharia 

fl orestal em Cuiabá, Cláudia optou por uma carreira ligada à assistência técnica em 

assentamentos onde cresceu. Hoje trabalha na Comissão Pastoral da Terra em projetos 

ligados à agricultura sustentável. Sua principal inspiração é sua mãe, Dona Maria Cícera, 

que sempre prezou pela educação dos cinco fi lhos. Claudia não segura a emoção ao 

falar da mãe, com quem compartilha também a fé religiosa e a admiração pela história 

de luta social da região onde nasceu há 34 anos, encarnada na fi gura história do bispo 

do Araguaia Pedro Casaldáglia. 

Em nome 
da mãe
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Cláudia Alves de Araújo
engenheira fl orestal em Porto Alegre do norte (Mt)EN
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Você é natural de onde?

Claudia – Eu sou da região, sou de Santa 
Terezinha, um município do Vale do 
Araguaia. Mas saí pra estudar fora, em 
Cuiabá. Fiz o curso de engenharia fl orestal. 
Então na verdade eu fi quei uns onze anos 
fora. Mas o meu sonho era voltar pra minha 
região. Porque lá em Cuiabá é distante pra ver 
os familiares. A minha família é toda daqui. 
Nós somos paraenses na verdade. É um 
pezinho no Paraná e um pezinho no Mato 
Grosso. E assim, pelo sofrimento da região, 
o sofrimento e essa coisa da prelazia de dom 
Pedro Casaldáglia (bispo de São Felix do 
Araguaia), a causa, então me dava vontade de 
voltar e não fi car em cidade grande.

Sempre esteve envolvida com 
política e questões sociais?

Cláudia – Exatamente. A gente é católica da 
igreja. Minha formação de base é católica, 
fi z primeira comunhão, a crisma, e quem 
me crismou foi o Pedro (Casaldáglia) 
mesmo. Eu participava da igreja, de um 
grupo de jovens. A minha mãe foi também 
professora de catequese, então isso um 
pouco incutiu em mim. E aí quando eu me 

formei eu resolvi voltar pra cá. A primeira 
oportunidade foi pra trabalhar com os 
indígenas aqui de Itapirapé, pois eles têm 
um viveirinho e fui dar aulas pra eles. Mas 
foi um processo muito complicado, pois 
passei por problemas pessoais. Então só 
fi quei uma semana. Meses depois surgiu a 
oportunidade de um processo seletivo na 
escola técnica federal de Cárceres. Lá tem 
o curso técnico fl orestal e aí eu passei na 
seleção e fi quei dois anos. O que foi uma 
experiência muito boa. E aí surgiu, em 
2006, aqui em Confresa, pra trabalhar na 
assistência técnica, na ATS, um programa 
do governo federal através do INCRA. Aí 
eu vim pra trabalhar na secretaria aqui em 
Confresa atendendo a três municípios. 

Foi quando você conheceu o trabalho 
que o pessoal vinha fazendo com 
agrofl oresta, o chamado “casadão”?

Cláudia – Isso, que eles já vinham fazendo. 
A gente trabalhava na verdade num 
convênio com a ANSA. O INCRA repassava 
e a gente executava. E eu era responsável 
pela área ambiental do assentamento. Era 
diagnosticar a área do passivo ambiental. 
A gente trabalhava a questão da legislação, 

levava essa educação ambiental e mapeava 
quem estava fazendo alguma coisa, projetos.

Aí você foi para a CPt (Comissão 
Pastoral da terra)?

Cláudia – Isso, surgiu a oportunidade de 
trabalhar na CPT, que tem uma ligação 
muito grande com a prelazia, com a igreja. 
Na ocasião quem era o coordenador da CPT 
era um padre de Santa Terezinha, da minha 
cidade, conhecia a minha família, a minha 
mãe, e queria que fosse alguém da região. 
Agora faz dois anos que estou na CPT e por 
enquanto está ótimo. É claro que na pastoral 
os salários têm um teto, se eu estivesse 
trabalhando como engenheira fl orestal eu 
ganharia muito mais. Mas o crescimento 
político, social e de formação é muito 
grande, que compensa esse lado fi nanceiro. 

Você nunca quis virar as costas para 
sua família e sair andando para 
ganhar o mundo? 

Cláudia – Não. Minha mãe teve que ralar 
muito pra criar a gente e a questão da 
educação sempre foi primordial pra ela. Ao 
mesmo tempo, Santa Terezinha tem uma 
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história muito linda, que começou com luta 
da fazenda Codeara contra os posseiros. 
Então na escola foi muito trabalhado isso. 
A gente tem os dias 3 e 4 de março que é 
quando comemoramos a vitória do povo 
que junto com a igreja conseguiu barrar a 
Codeara, uma fazenda enorme que faz divisa 
com o município. Então tem essa coisa 
muito forte de lugar, a infância da gente, os 
amigos, a família e a questão social mesmo, 
no próprio grupo de jovens tínhamos essa 
coisa de lutar por seus direitos.

Pelo que você conta, sempre foi uma 
agente socioambiental. talvez com 
uma pegada mais social no começo, 
depois mais ambiental. no que esse 
curso da Campanha I Ykatu xingu te 
acrescentou?

Cláudia – É uma coisa interessante porque, 
por ser engenheira florestal, eu tinha uma 
idéia que era diferente. Porque aqui a gente 
tem tudo, a mata ciliar tem frutas, e quando 
a gente era criança sempre pegava mangaba 
no morro, murici, buriti, então tinha muita 
fartura. Mas na engenharia florestal a visão 
era focada em teca, silvicultura de pinus, 
eucalipto. Só que mesmo assim, dentro da 

faculdade, eu freqüentava o movimento 
estudantil e participei de algumas reuniões, 
mas nunca me envolvi porque a faculdade 
era o dia inteiro... (interrompe porque 
começa a chorar)...e ela te direciona pra essa 
coisa do agronegócio, da monocultura, que 
eu achei meio sem graça, uma coisa muito 
competitiva. Na escola técnica eu entrei 
em contato com essa coisa da agrofloresta e 
tentei me direcionar um pouco para isso. Só 
que também eu senti muita resistência. As 
pessoas não entendem quando você tenta 
tirar deles essa questão do gado, só do gado. 

e como você soube do curso de 
formação de agentes?

Cláudia – O ISA mandou uns formulários 
pra gente preencher, eu respondi que 
era responsável pela área ambiental e fui 
selecionada. Aí começou o diferencial, pois 
o curso foi tudo de bom. Porque mesmo me 
interessando e tendo formação agroflorestal, 
eu nunca tinha visto na prática as oficinas 
que aconteceram, quando a gente colocou 
a mão na massa e fez as coisas acontecerem.  
Nós fizemos oficina de árvores e mandioca, 
a própria muvuca de sementes é coisa nova 
aqui. Porque nos assentamentos que a gente 

acompanhava só queriam fazer viveiros. Essa 
coisa de produção de mudas. E no curso teve 
esse diferencial, ajudou a convencer o pessoal 
de que o caminho pode ser maior. Até para 
a gente, que é da área, deu para pegar mais 
gosto pela coisa. 

e a importância de conhecer novas 
pessoas, abrir redes?

Cláudia – Foi muito legal também. Conheci 
pessoas como o Valdo (Silva, da Associação 
Terra Viva), que tem muito conhecimento. 
Até falei pra ele que se tivesse feito o meu 
estágio da faculdade aqui com ele, meu Deus! 
E, por mais que eu seja engenheira florestal, 
eu não conhecia as árvores da minha região. E 
isso foi interessante. Aí o Valdo meio mateiro, 
meio biólogo, meio taxidermista, me fez 
conhecer tudo, um guruzão. E não só ele, mas 
outras pessoas também. 

e o que você levado pra frente  
no seu trabalho?
 
Cláudia – A questão da semente, da 
valorização da semente. Fizemos uma oficina 
de muvuca, árvores com mandioca, o que a 
gente aprendia lá a gente fazia aqui, no chão, 
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com eles, em escolas e em assentamentos. 
Aí um senhor doou a área dele pra fazer o 
mutirão, onde plantamos uma agrofloresta, 
com feijão de porco, feijão guandu. E o 
interessante são as técnicas que a gente 
aprendeu. Por exemplo, a bananeira: você 
corta a bananeira e colocar nas entrelinhas 
pra conservar a umidade. Então são 
coisinhas que parecem bobas, mas que aqui 
na ajudam muito.

Você acha que esse movimento pode 
mudar a realidade local? o que você 
vê de mudança?

Cláudia – Sim. É claro que essa mudança, 
com o avanço das monoculturas nas grandes 
fazendas, é quase imperceptível, mas depois 
do curso de agentes socioambientais, da 
minha ida para a CPT, a Rede de Sementes, 
o convívio com essas pessoas, acho que 

nós também somos fortes. No início eu 
não entendia muito bem essa campanha 
(Y Ikatu Xingu) não. Aí a gente começou 
a trabalhar junto e isso se potencializou. 
Virou o núcleo dos agentes socioambientais 
e a gente trabalha hoje nos assentamentos, 
dando assistência técnica, ensinando a 
plantar, resolver problemas de cultivo.  Mas 
nosso trabalho na CPT também é maior, a 
gente olha para a saúde da família, questões 
sociais como alcoolismo, violência...você 
não trabalha o individual. Porque, às vezes, 
quando é uma coisa técnica você conversa 
só com o cara que é responsável pelo gado 
ou com a mulher que é responsável pela 
hortinha ali e, pronto, acabou. Então 
levamos em conta o papel da mulher na 
família, que é muito importante. A questão 
dos jovens. A questão da criança. E você 
acaba tendo uma relação mais forte com eles, 
de compromisso. 

e como ter participado do curso  
ajuda nesse dia-a-dia?

Cláudia – Ajuda a trabalhar com grupos, em 
equipe. E vejo a questão do meio ambiente, 
a questão da restauração florestal como um 
projeto de vida para as famílias, pensando no 
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futuro, em daqui a dez anos. Porque quando 
você vem pra cá pra trabalhar com a CPT 
você vem com aquela questão do confl ito 
pela terra, a questão dos assentamentos, aí vai 
analisando e percebe que não vai recuperar 
a terra porque a legislação exige, mas como 
projeto de vida que engloba toda a família. 

e quais são seus planos para o futuro?

Cláudia – Quero seguir aqui, só tem dois 
anos que eu estou na CPT e estou fazendo 
uma formação em convênio com a UFG 
(Universidade Federal de Goiás) que é 
educação e diversidade camponesa. Eu 
penso em fi car só que mais no chão. Porque 
também no curso dos agentes eu conheci 
muitas pessoas, muitas entidades, então 
abriu um leque muito grande. Porque para 
mim é gratifi cante trabalhar assim, conhecer 
novas pessoas, entidades e formas de 
trabalhar, tudo isso me dá um aprendizado 
muito grande no dia-a-dia. Então estou 
empolgada e pronta para queimar uma 

lenha boa. E eu acho que a região, com esses 
programas e com esse processo todo que 
eles chamam de desenvolvimento, que é o 
asfalto, as estradas, eu acho que vai ter um 
confronto muito grande. Eu acho que vai ter 
um boom aqui na região.

De urbanização?

Cláudia – Isso. E a gente tenta pegar esse 
desenvolvimento, esse progresso, e fazer 
com que ele fi que na terra, mostrar para os 
trabalhadores que dá para viver no campo 
com dignidade, que não precisa ir pra cidade. 
Também acho que vai ter também um boom 
nessa questão das mudanças climáticas que 
está na pauta mundial, né? Eu acho que pelo 
menos algumas coisas vão ser mexidas. Eu 
acho que está caminhando pra isso. Porque 
até os fazendeiros, com a questão ambiental, 
a mudança climática, os fazendeiros vão ter 
que se adequar pelo menos um pouquinho, 
isso já está acontecendo. Então acredito que 
está mudando.
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São José do Xingu é um dos principais pólos pecuários do Mato Grosso. O 

município abriga cerca de 40 mil cabeças de gado, o terceiro rebanho do 

estado. Neste cenário ruminante pequenos produtores rurais começam a investir 

em produção diversifi cada de espécies nativas para produzir frutos, sementes 

e madeira. A cultura agrofl orestal também vem sendo semeada em uma escola 

municipal onde estudam 730 jovens e crianças. A escola está localizada em um 

bairro rural do município, o Assentamento Fontoura. É ali que a dupla formada 

por Marciolino Bernardes Neto, 37 anos, pequeno produtor rural, e Valquíria 

Guimarães, professora de ensino fundamental, está em ação. Marciolino e seu pai, 

David Bernardes, cultivam em seus lotes uma grande diversidade de espécies, 

conjugando a produção de milho, feijão, mandioca, entre outras espécies, 

com a criação de gado para a feitura de leite e queijo. O excedente vem sendo 

comercializado em uma feira no centro da vila,. O trabalho inspirou a professora 

a convidar Marciolino a ajudar na implantação de um módulo de agrofl oresta na 

escola, chamando a atenção da comunidade para a riqueza da biodiversidade 

regional. Os detalhes desta parceria são contados na entrevista a seguir.

Na contramão
da destruição

na escoLa e no campo
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Marcionílio Bernardes Neto
e Valquíria Guimarães
Agricultor e professora em são José do Xingu (Mt)EN
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Como foi a sua chegada aqui?

marcionílio – Toda vida eu morei na roça 
onde hoje é Tocantins. Em 1989 o pai veio 
aqui pela primeira vez. Quando foi em 1999 
eu vim. Aí eu comecei a fazer serviço aqui e 
voltava pra lá, porque a gente tinha a terra 
lá. Meu pai é agricultor e toda minha vida 
nasci e me criei na roça. Foi em 2002 que 
vim em defi nitivo para cá. Hoje moro numa 
chácara aqui no (assentamento) Fontoura 
mesmo, é um lote de noventa hectares. 

e quando você chegou como
é que estava essa terra?

marcionílio – Era praticamente toda mata na 
época. Ela tinha apenas três alqueires abertos. 
Botei capim nessa parte, abri mais um pouco 
e segui mexendo toda vida com a lavoura 
e com um pedacinho de roça. Eu cultivava 
só pra mim mesmo...mas sempre pensando 
não só em desbravar. Lá na região onde nós 
morávamos também algumas pessoas tinham 
essa visão só de desmatar e desfrutar das terras, 
só usufruir delas, não pensando no futuro. 
Falavam “por que você não derruba logo esse 
trem e bota capim?”. Mas desde a cabeça do 
meu pai tem isso de não só desbravar.

então veio dele essa história?

marcionílio – É. Então quando eu cheguei 
aqui também foi assim. Porque muitas vezes 
a gente pra derrubar a mata e por fogo era 
o comum. Mas eu nunca pensei assim, até 
hoje tem uma área de mata nessa área nossa 
lá. Porque no caso não é só um lote.  No 
meu nome é um lote, mas nosso pai tem 
duzentos e setenta hectares. São três lotes 
de noventa. Tem no nome da minha irmã e 
outro no da minha mãe.

e essa visão diferente da maioria, de 
não passar a moto serra em tudo?

marcionílio – Eu não sei nem porque isso 
aí, mas é porque eu gosto muito da natureza. 
Toda vida eu tive isso. É bonito ver um 
pasto bem formadinho, mas gosto mais até 
da coisa nativa, da mata. Porque a prática 
é essa: derrubar e colocar fogo. Eu não. 
Eu não gosto disso. Penso em preservar as 
árvores de madeira de lei. Agora, quando a 
gente fez esse curso viu que além da própria 
árvore tem também o fruto dela. Então 
estou agora com meu pai trabalhando em 
uma areazinha, plantando de tudo lá, muito 
abacaxi, banana, muitas coisas. A gente sabe 

que na fl oresta nasce tudo junto lá. Mas 
pra poder separar uma área e plantar aquele 
modelo a gente fez apenas uma experiência 
aqui na escola.

Como foi o trabalho na escola? 

Valquíria – Nosso trabalho é pedagógico. 
Porque a cultura é desmatar mesmo e 
queimar. A intenção é ganhar muito e 
ganhar rápido. O Marcionílio é o único 
mesmo que eu conheço que tem essa 
consciência forte, arraigada nele. Eu fi co às 
vezes até admirada porque a contradição é 
grande. E ele consegue manter essa força. 
Porque é do interior mesmo dele. Nas 
minhas aulas também está sempre o meio 
ambiente, a conservação, sempre a luta 
constante. Às vezes a gente até se frustra 
porque é difícil conseguir mudar um 
pouco disso. Porque a cabeça dos pais é de 
desmatar. Aí a criança fi ca entre as duas 
concepções. “É pra desmatar ou não?” Então 
chega em casa e o pai fala “não, fi lho, não 
é isso não, a sua professora tá doida, nós 
temos que fazer isso aqui”. Porque o negócio 
é monetário. É a contradição total mesmo. 

e como lidar com isso?

na escola e no campo
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Valquíria – O pequeno agricultor tem que 
aprender que se quer ser fazendeiro, ele não 
vai crescer. Ele só vai crescer no momento 
em que ele se conscientizar que ele é um 
pequeno produtor e qual é seu papel. Eu 
sempre digo isso, vamos conscientizar. 
Tanto que nós desenvolvemos o sistema da 
agrofloresta aqui, trabalhando com a técnica 
da muvuca. Plantamos banana, abacaxi... 
deu muita mandioca. Agora já acabou a 
mandioca. Mas deu muita mandioca.

e como foi o impacto nas crianças?

Valquíria – Primeiro que enfrentamos 
resistência na própria escola para implantar 
o projeto. Tanto que nós tivemos, eu e o 
Marcionílio, que comprar um caminhão de 
terra para fazer o plantio. Eu só consegui 
realizar esse trabalho dentro da escola porque 
o Marcionílio estava junto comigo. Nós 
somos parceiros. Porque eu sou de dentro 
da escola e ele é de fora. Então ele faz parte 
da comunidade. Eu sempre falo que se não 
tivesse ele nós não teríamos trabalhado 
o sistema da agrofloresta nem teríamos 
colocado a Campanha Y Ikatu Xingu em 
evidência aqui dentro. Mas quando começou 
a produzir, mudou a visão. Primeiro vem 

uma verdura, depois vem lá um feijão, 
depois vem a banana, agora tem o abacaxi. 
Então o que vai aparecer é gradual. Esses 
dias uma professora me disse “ah, agora eu 
entendi porque é agrofloresta, porque vai 
dando uma coisa de cada vez”. Então nós 
podemos utilizar a linha de pensamento 
dialética: ação, reflexão e ação. Então 
essas críticas acontecem mesmo. Só que 
tem que dar um resultado pra depois a 
gente mostrar também e eles conseguirem 
perceber que tem um futuro. Que aquilo 
(canteiro de agrofloresta) é necessário pra 
escola. Então nós temos que continuar. 
Esse ano nós vamos fazer de novo um 
sistema de agrofloresta. Só ta esperando a 
chuva pra começar.

De onde vem essa sua relação 
com a natureza?

Valquíria – A minha relação com a terra é 
distante. Eu sou filha de fazendeiro, mas 
isso se perdeu na história há muito tempo. 
Acredito que a relação com a terra todos 
tem. Porque se eu me alimento é por causa 
da terra. É por causa da diversidade que tem. 
E eu moro num lugar propício a produzir, a 
inventar, reinventar, fazer e acontecer.  

e quais os planos desta parceria? 

marcionílio – De primeira mão é 
replantar, ou seja, reflorestar uma pequena 
área na beira do rio, uma APP lá no meu 
lote, onde passa o rio Fontoura. E fui eu 
mesmo que desmatei aquela área para 
plantar capim, mas não segurou, o capim 
morre quando o rio enche.  Aí eu resolvi 
que ia reflorestar essa área. Só ajudar 
porque já tem muitas plantas lá. É só 
isolar do gado e plantar mais algumas.

Vocês acham que a visão que a floresta 
é um lugar meio inútil, que dali não vai 
sair muita coisa, pode mudar?

Valquíria – A mudança é em longo prazo. 
Não podemos descansar. Tem que ser uma 
ação constante e lenta. É o que eu te falei: 
ação, reflexão e ação. Agora nós estamos 
orientando alguns alunos. Eles estão fazendo 
um projeto sobre o meio ambiente. Ontem 
mesmo eu perguntei pro Guilherme, com 
dez anos, “o que é que você está aprendendo 
com a leitura dos textos?”. Porque eu passei 
uns livros sobre a relação da saúde com a 
contaminação do meio ambiente, das águas 
subterrâneas por fossas e a interferência 
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na saúde pública. Então ele falou assim: 
“professora, eu descobri que a mata lá na 
beira do rio é igual aos nossos cílios, protege 
o rio como os cílios protegem o olho”. Eu 
achei tão bonitinho ele falar isso!

e essas atividades que vocês fazem na 
comunidade. Como é que funciona?

Valquíria – A oficina passada eu acho que 
foi com umas trinta, quarenta pessoas da 
comunidade. Fizemos uma prática com plantio 
de muvuca, com agrofloresta e visitamos o 
Paulino, que é cunhado do Marcionílio, que 
também de certa forma ele tem um sistema 
agroflorestal. Ele tem cacau, tem cupuaçu, tem 
pupunha... Então são pessoas que começam 

a fazer isso e nós temos que agregar valores. 
Nós temos que ser polivalentes. Ele tem a 
necessidade de produzir, de ser útil. Nós temos 
que buscar e fazer experiências. Nós somos 
pesquisadores natos e autodidatas. 

e apresentar caminhos...

Valquíria – Isso, até porque a saída não é 
dizer “vamos acabar com o gado”. A saída é 
diversificar a produção e com isso ter uma 
renda mais digna. Poder fornecer também 
pros seus filhos uma alimentação mais 
saudável. Até porque para achar um pé de 
alface em São José do Xingu não é fácil. Aqui 
no assentamento já é mais fácil. Eu percebo 
que depois que a Y Ikatu Xingu começou a 
esparramar agente socioambiental pela região, 
percebo que tem aparecido mais. O pessoal 
tomou coragem e até montou uma feirinha 
para vender o excedente de cada lote. 

marcionílio – É bom porque aparece um 
dinheiro e uma variedade de produtos mesmo. 
A idéia foi do meu pai, faz um mês e cada vez 
aumenta mais. Há tempo o pai trabalha lá e 
então começou a produzir. E produzir acima 
do consumo nosso. Por exemplo, o abacaxi. 
Tava sobrando abacaxi. Era abacaxi, rapadura, 

na escola e no campo

Valquíria e Marcionílio somam esforços para melhorar a vida em São José do Xingu

ar
q

u
iv

o
 pe

ss
o

al



66     Plantando fl orestas, mudando vidas

melado de cana... A gente faz lá em casa 
mesmo. É tudo artesanal. Aí o pai vinha, 
sempre era de sábado ou domingo, punha na 
garupa da moto com a cesta e andava com 
aquele abacaxi, aquela rapadura. Mas não 
vendia direito porque ninguém sabia a hora 
que ele vinha, né? Então conversou com 
alguns amigos e resolveu encarar o negócio 
da feira. No começo foi meio devagar, mas 
agora já tem até uma barraquinha para o 
pessoal fi car na sombra. 

Valquíria – Mas de quem foi a iniciativa? 
Da comunidade dos pequenos produtores. 

Então nós temos que ter iniciativa de tudo, 
não adianta. O pequeno produtor, agente 
socioambiental, professores, formadores 
de idéias, todos têm que abrir um espaço. 
Porque esses profi ssionais, principalmente 
professor, porque o aluno passa a metade 
do seu tempo na escola, tem que haver 
um espaço. Professor não é só pra passar 
conteúdo não. É formador de idéias. A 
mesma coisa é o agente socioambiental. 
É pra que? Pra convencer, pra estimular, 
pra abrir a primeira porta. Depois vêm 
as políticas públicas. Mas muitas pessoas 
pensam que primeiro é a prefeitura, depois 

a gente. E não é. Primeiro é 
a gente que tem que dar o 
primeiro passo. 

e marcionílio, essa feira já 
está dando alguma renda?

marcionílio – Alguma sim, 
porque o pai vendeu um 
pouco de muda. A gente tem 
um viveirozinho lá, então 
junta semente. Ontem de 
mudas ele disse que fez mais 
de cem reais. Porque ele tem 
muda de coco, tem muda de 

pupunha, de dendê. Então é tudo, tanto a 
produção de fruta, verdura como as mudas.

Valquíria – Agora pensa se ele vender toda 
semana, porque tem muito fazendeiro 
querendo refl orestar as matas e a beira dos 
rios. Ele pode tirar um salário mínimo. Aí 
ele agrega valores ao salário que ele já tem de 
aposentado. E vai ter uma vida melhor, uma 
vida mais saudável, com um pouco mais de 
conforto. Se gente for pensar só no lado do 
dinheiro a gente vai destruir o mundo. Se for 
pensar só na questão monetária, o homem 
vai acabar com tudo.

e o canteiro de agrofl oresta na escola, 
como foi para envolver os alunos?

marcionílio – A professora separou três 
grupos de alunos e cada grupo plantou uma 
árvore. Foi só semente. As mudas que usamos 
foram o abacaxi e a banana. O resto foi tudo 
semente. Aí cada grupo pegou e plantou 
a muvuca, mas antes a gente trouxe terra, 
areia para preparar direito.  Aí semeamos nas 
covas com as mãos mesmo. Cada cova fi cou 
com um pedacinho de mandioca, Ainda vai 
crescer muita árvore ali, mas pelo fato de todo 
mundo ver eu fi quei é orgulhoso do trabalho. 

na escola e no campo

David Bernardes, pai de Marcionílio, cultiva 
a biodiversidade em seu lote
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Dirlei Meurer, 32 anos, mora na comunidade rural Santa Rita do Norte, no 

município de Marcelândia, na banda oeste da Bacia do Xingu. Filha de pequenos 

agricultores, Dirlei é professora da rede municipal de ensino e cursa o quinto 

semestre de pedagogia. Casada, mãe de uma menina de 12 anos, a professora vem 

trabalhando com crianças e jovens de Santa Rita e do vizinho assentamento Tupã na 

construção de uma nova cultura agrícola, sem o uso do fogo e com o incentivo às 

práticas agrofl orestais. A professora desenvolveu em 2009 dois projetos práticos para 

fortalecer a cultura ecológica na região: o projeto “horta agrofl orestal”, envolvendo 

21 alunos do ensino fundamental das comunidades de Santa Rita e Tupã, e o projeto 

“Refl orestamento de Nascente”, no qual os alunos refl orestaram com mudas uma 

Área de Preservação Permanente degradada, dentro de uma propriedade rural. Na 

área o grupo plantou o total de 268 espécies de árvores nativas e agora acompanha 

seu crescimento. Por telefone, Dirlei conta aqui um pouco de sua história e como tem 

trabalhado para melhorar a vida em sua comunidade. 

Por um futuro 
sem fogo

germinando coraçÕes
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Conte um pouco da sua história...

Dirlei – Eu nasci em Cordélia, interior do 
Paraná, mas me criei mesmo no Paraguai, 
pois meus pais foram morar lá para trabalhar 
na lavoura. Vivemos no Paraguai 25 anos, 
então boa parte da minha cultura vem de lá, sei 
falar a língua, conheço as comidas típicas, entre 
outros costumes. Eu me criei então na roça, na 
lavoura, mas consegui estudar até a quinta-
série, pois morávamos em uma região rural do 
país, uma colônia rural, como eles falam por lá. 
Me casei com 19 anos e aos vinte tive minha 
fi lha, a Jaine. Logo depois resolvemos voltar 
para o Brasil, que era um sonho do meu pai. 
Então por meio de uma “colonizadora”, viemos 
para o Mato Grosso. Mas depois descobrimos 
que a área que viemos era da União e que 
havíamos sido enganados por propaganda, de 
modo que até hoje estamos brigando na Justiça 
pela nossa terra. 

Como está a situação hoje?

Dirlei – Ainda estamos lutando na Justiça. 
Mas não fomos os únicos enganados. Em 
2001 eram 80 famílias na comunidade de 
Santa Rita, hoje somos apenas 30 famílias. 
Chegamos em 2001 aqui e desde 2003 

estamos lutando para ter os documentos 
da nossa terra, sempre dentro da lei, mas 
em busca de um direito nosso. Pois tudo 
o que conseguimos no Paraguai, com 
muito esforço, com a foice e a enxada, 
carpindo mato, foi usado para comprar 
esse nosso lote. Vendemos uma coisa certa 
para comprar uma mentira, uma farsa. 
Enfrentei muita coisa, ameaças, e hoje ainda 
estamos lutando na Justiça com a empresa 
de colonização, que vendeu terras da União 
como se fosse dela. Só agora que a questão 
fundiária começa a entrar na legalidade. 
Hoje estamos até que bem, dentro do 
possível, mas o desgaste emocional é 
muito grande. Hoje graças a Deus estamos 
economicamente estáveis e eu moro com 
meu marido e fi lha ao lado do meu pai e 
minha mãe. 

e como a questão ambiental 
entrou na sua vida?

Dirlei – Eu trabalhava como professora na 
escola municipal de Santa Rita do Norte. 
E aqui sempre teve a questão ambiental 
como uma coisa muito forte, pois a maioria 
dos moradores veio do Paraguai, e lá a 
gente podia desmatar até 80% dos nossos 

lotes. E falaram que poderíamos fazer o 
mesmo aqui no Mato Grosso. E, como não 
tínhamos muito estudo, acreditamos nisso e 
desmatamos muito, queimamos e abrimos 
pasto. Muita gente vendeu a madeira; 
no nosso caso, não conseguimos, pois o 
caminhão foi apreendido e tivemos que 
pagar multa por crime ambiental. 

A região sempre teve 
muita queimada?

Dirlei – Sempre teve. É a forma tradicional 
de abrir pasto e lavoura aqui na região, 
pois os pequenos agricultores não têm 
maquinário para trabalhar e o uso 
do fogo acaba sendo a única maneira 
de trabalhar. Mas cada vez mais isso 
causava problemas para a população. Em 
2008, Marcelândia teve tanta queimada 
que acarretou em diversos problemas 
respiratórios em crianças e idosos. Era 
muita fumaça mesmo. Aos poucos eu vinha 
me conscientizando, percebi que havia 
errado no começo, que não poderia ter 
colocado fogo nas épocas de seca, quando 
a fumaça é maior. Então, no fi nal de 2008 
teve uma campanha contra as queimadas, 
muita gente acabou indo presa por crime 

germinando corações
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ambiental e sem entender os motivos, por 
falta de conhecimento mesmo. Faltava 
informação e esclarecimento. 

Foi quando vocês começaram  
a trabalhar isso nas escolas?

Dirlei – Exatamente. Vimos a necessidade 
de trabalhar esse conhecimento na escola, 
com os alunos, para também esclarecer as 
famílias. Foi quando a secretaria de educação 
do município me pediu para fazer o curso 
de formação de agentes socioambientais, 
para levar as informações para dentro 
da escola. E quando fiz o curso, aprendi 
também sobre o sistema agroflorestal. E fui 
pensando nos conteúdos que poderia passar 
para meus alunos. Eu tinha consciência de 
que o caminho a ser percorrido seria muito 
longo, e comecei a plantar a sementinha no 
coraçãozinho deles. 

e como foi a reação deles?

Dirlei – Eu fiquei muito empolgada, e 
tentava passar isso pra frente, mas no 
inicio eles não se empolgaram muito não. 
Depois eu consegui contagiar. Eu sempre 
conversei com meus colegas, mas no ano 

passado a necessidade maior era trabalhar 
com as crianças, porque os pais vinham 
sendo presos, tudo aquilo que estava 
acontecendo, era preciso trabalhar dessa 
forma. Porque em 2008 nossa escola ainda 
não trabalhava com educação do campo, 
era como se não fosse uma escola rural. 
Agora isso mudou. Eu fiz minha parte, pois 
contava para a secretária de Educação que 

as famílias não estavam plantando, pois 
não podiam mais queimar, e assim estavam 
ficando sem condições de sobrevivência. Eu 
já vinha explicando que dava para plantar 
sem agredir o meio ambiente, mas precisou 
as crianças, entre 12 e 14 anos, falarem 
diretamente para a secretária o que estava 
acontecendo para ela própria entender o 
que eu vinha dizendo e apoiar.

e as práticas de agrofloresta? 

Dirlei – Eu comecei no meu quintal um 
pequeno canteiro agroflorestal, e aos 
poucos fui trazendo os alunos para ver o 
desenvolvimento das plantas. De oito em 
oito dias eles vinham para ver o andamento 
do trabalho, que contou com a ajuda do 
ICV (Instituto Centro de Vida, parceiro da 
Campanha Y Ikatu Xingu) na etapa seguinte, 
que foi plantar na horta da escola. Aqui 
no canteiro de casa eu plantei 36 espécies, 
entre hortaliças e árvores nativas. Até aquele 
momento eu não sabia que podia plantar 
tudo junto. Eu falava que não ia dar certo, 
mas o Oswaldinho (Oswaldo Sousa, técnico 
do ISA) dizia que ia dar certo sim. Então 
eu testei na minha casa. E colhi almeirão, 
abóbora, rúcula, tomate, várias verduras. 

germinando corações
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e qual foi o passo seguinte?

Dirlei – Depois de contagiar os alunos 
consegui envolver os outros professores, 
nossa coordenadora pedagógica, todos foram 
contagiados! Então chamamos o técnico 
do ICV para plantar na escola. E eu toquei 
o projeto adiante. Foi aí que eu escrevi o 
projeto “Horta Agroflorestal”. Então com 
os conhecimentos que adquiri no curso dos 
agentes socioambientais pudemos ampliar a 
horta na escola, que era uma horta daquelas 
tradicionais. Mas eu disse que queria fazer 
a uma horta de agrofloresta, “aquela que 
vocês falam que é mato”. Fizemos seis 
canteiros, e foi muito legal, pois o que 
aprendi no curso eu pude transmitir para 
os alunos. Eu medi os canteiros e subdividi 
em grupos, para que todos pudessem 
plantar e cuidar de uma pequena parte. E 
eu ao mesmo tempo os ajudava a cuidar, 
mas também cobrava, lembrava que tinha 
que tirar o mato, plantar coisas novas; de 
modo que a horta tornou-se uma horta 
pedagógica, cada pedaço dela com o nome 
de um dos alunos. E eu pude trabalhar 
com outras matérias ali, como geografia, 
matemática, história e ciências, colocando 
os conhecimentos para serem discutidos. 

os alunos gostaram?

Dirlei – Teve um momento em que eles 
desciam do ônibus e iam direto para horta, 
logo cedo, com novas sementes e mudas, 
e também para ver como que estavam as 
plantas. E quando colhemos rabanete, 
milho verde, abóbora, quiabo – ao todo 
foram cinco colheitas – rendeu tanto que 
utilizamos no almoço das crianças, gerando 
um benefício nutricional também. E todo 
mundo notou que nos outros dias os alunos 
não comiam verduras, mas quando vinha 
da horta, comiam tudo até almeirão e 
rúcula, pois haviam sido eles que cuidaram, 
era outra história Tudo isso em apenas 40 
metros quadrados de horta... 

Como as hortas chegaram às casas?

Dirlei – Plantamos hortas em três casas 
até agora, mas este ano vamos ampliar o 
trabalho. Vou ficar menos tempo em sala 
de aula, com mais tempo para atuar na 
comunidade. Vou tentar criar em cada 
casa um canteiro agroflorestal. Um dos 
problemas são as galinhas, que comem as 
mudas e as sementes, mas vamos cercar 
direitinho para evitar isso. Outra coisa boa 

é que agora em nossa escola tem a disciplina 
educação ambiental. Eu estou muito feliz 
porque se eu não tivesse ter feito o curso eu 
jamais teria feito as hortas, não saberia como 
fazer, entende? Então agora posso dar uma 
alternativa para plantar, sem queimar, sem 
ter que carpir o tempo todo, sem agrotóxico, 
com uso de fertilizantes naturais, com 
adubação orgânica. 

e você sente que a comunidade  
está reconhecendo o trabalho que 
vem sendo feito?

Dirlei – Eu sinto que sim, às vezes as pessoas 
valorizam o que estamos fazendo. Eu tenho 
bastante reconhecimento. Na comunidade 
Tupã, por exemplo, lá não tem maquinário 
e os moradores não tem acesso a recursos, 
então todos percebem que estamos fazendo 
a maior diferença ali. Não que eu seja 
algum tipo de liderança comunitária, algo 
assim, mas eu tento ao máximo ajudar ao 
próximo, não sou de desanimar muito e 
quando tropeço e caio, levanto e choro, 
mas sigo em frente! Adoro desafios. E 
essa proposta de plantar agrofloresta é 
um baita desafio: vou tocar 35 canteiros 
agroflorestais. Tudo isso em 2010. 

germinando corações
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Sueli Nogueira nasceu há 31 anos em Toledo, interior do Paraná. Cresceu na roça, 

ao lado dos três irmãos e dos pais, pequenos agricultores. A busca por uma 

vida melhor levou a família a Rondônia, onde viveu por 17 anos. A moça cresceu no 

sítio onde o pai trabalhava como meeiro, produzindo em terra alheia café e gado 

de leite. Quando a renda do café caiu muito, o pai desanimou e todos se mudaram 

para Lucas do Rio Verde, onde viveram três anos até surgir a oportunidade de 

participar do projeto de assentamento Entre Rios, no município de Nova Ubiratã. 

Foi naquele pedaço de terra, localizado entre dos grandes rios, o Ronuro e o Von 

den Stein, que Sueli está criando raízes e multiplicando novos aprendizados. Sueli 

observava admirada a fl oresta que ocupava o assentamento no início. A maior parte 

delas foi derrubada. Sueli freqüentava uma comunidade católica e, depois de atuar 

na igreja, começou a participar da rádio comunitária local. Assumindo o papel de 

comunicadora, Sueli foi chamada a fazer parte da Associação dos Produtores Rurais 

da Gleba Entre Rios, a Aproger. É nesse momento que começa um novo capítulo da 

vida de Sueli: a consciência e a educação ambiental.

“Bom dia comunidade, 
vamos plantar!”

criando raÍZes e transmitindo 
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Como você tomou gosto por essa 
história de plantar árvore? 

Sueli – Eu sempre gostei da natureza, desde 
Rondônia, e me lembro bem que quando sai 
de lá não tinha mais mata e isso me chamou 
muito a atenção. Nos anos em que moramos 
lá a fl oresta foi toda transformada em pasto, 
lavoura. Então fui percebendo que realmente 
a fl oresta pode acabar e que nossos fi lhos 
podem nem conhecer uma mata de verdade. 
Eu também nunca deixei de estudar, e isso 
me ajudou bastante a perceber que a mata 
é importante para muitas coisas, como 
preservar os rios e garantir água. Mas não 
nego que no começo, quando a pessoa chega 
com mentalidade de trabalhar, o pensamento 
é derrubar e abrir o mato, plantar e fazer 
pasto. Com a gente não foi diferente, e todo 
mundo desmatou. 

e o que aconteceu para você ver esse 
tema com outra visão?

Sueli – Minha primeira experiência de 
trabalhar com a questão ambiental se 
deu por meio do projeto Padeq (Projeto 
de Alternativa ao Desmatamento e 
Queimada), desenvolvido pela Aprojer. 

Foi aí que comecei a ter uma atuação mais 
direta com meio ambiente. Não foi fácil 
no começo. Foi sofrido, eu ia apanhando 
e aprendendo. Era difícil trabalhar com a 
comunidade que ainda não entendia que o 
fogo era um problema nosso e que só nós 
podíamos resolver. Nosso projeto tinha 
metas bem objetivas: produzir mudas no 
viveiro para recuperação de áreas degradadas 
e desenvolver uma alternativa econômica 
no mel. Com os cursos, as mudas e o mel, 
a mentalidade das pessoas mudou muito. 
Mas minha função era a mais difícil: lidar 
com os documentos e prestação de contas 
do projeto. A responsabilidade foi a mais 
pesada, mas é assim que a gente aprende.

Como veio o convite para participar 
do curso de agentes socioambientais?

Sueli – Já tinha três anos de projeto 
do Padeq, eu tinha participado de 
muitos cursos. Sempre achei importante 
participar e aprender, mas quando o curso 
começou não percebi diferença entre ele 
e os outros. Isso até começar a participar. 
O Simão Debaciani, que era presidente 
da associação Aproger, havia chegado 
com um papel convidando algumas 

pessoas para o curso. Mas tinha muito 
gente interessada. Eu acabei indo pelo 
envolvimento com o projeto Padeq, junto 
com minha prima que trabalha na rádio e 
o Lincoln dos Santos, outro morador do 
assentamento. 

e o que marcou você nesse curso?

Sueli – Por acontecer em módulos ao 
longo do tempo, o grupo construiu muitas 
amizades. As histórias de cada um dos 
participantes eram diferentes, mas tinham 
pontos em comum entre si. A realidade na 
bacia do Manito é parecida com a do rio 
Ronuro e com a do rio Von den Stein (rios 
mais próximos da comunidade de Sueli). No 
grupo, as pessoas colocavam as difi culdades 
que tinham, e fomos percebendo que todos 
compartilhavam dos mesmos objetivos: 
procurar um jeito de viver melhor. 
Ao mesmo tempo, as atividades inter-
módulos mantiveram a gente focado no 
aprendizado. Ter fi cado de três a quatro dias 
com as mesmas pessoas fez com que nós 
participássemos de tudo junto. Isso ajudou 
no dia a dia a entendermos cada um melhor 
o outro, a ouvir mais, prestar atenção e 
entender a realidade de cada um.

criando raízes e transmitindo 
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Como foram trabalhados
estes inter-módulos?

Sueli – A responsabilidade de fazer uma 
nova atividade era muito grande. Mas os 
exercícios entre-módulos tinham tudo a 
ver com o que a gente já fazia. Num dos 
exercícios, por exemplo, saímos do curso 
sem saber muito bem o que poderíamos 
realizar. Aí o Simão falou que a professora 
Maria Lúcia queria juntar a escola com a 
Aproger para fazer a recuperação de uma 
área degradada. Ela chamou estudantes da 5° 
a 8° série e plantamos mudas numa nascente 
no sítio da família dela. 

Conta essa história pra gente...

Sueli – A história dessa nascente é bonita. 
O pai da professora Maria Lúcia vivia 
dizendo que queria recuperá-la, mas morreu 
antes de conseguir fazer o reflorestamento. 
Então a Maria Lucia continuou com o 
sonho de recuperar a área de dois hectares 
de pastagem, que tinha sido aberta antes 
da família dela chegar. Seu Pedro Barbosa, 
pai da professora, já havia iniciado a 
recuperação. Em quinze dias combinamos 
com a Aproger, a escola e os estudantes, e 

foram quatro dias de trabalho. A realização 
da atividade, parte do curso dos agentes 
socioambientais, acabou dando destinação 
a muitas mudas do viveiro, foi tema da 
disciplina de educação ambiental e realizou 
um sonho da família da professora.

Depois da experiência, como você 
voltou no módulo seguinte?

Sueli – Muito satisfeita. Apresentamos fotos 
da atividade, contamos como aconteceu e 
cada um fez o mesmo. Com o tempo vimos 
o quanto cada um evoluía. Tinha gente que 
não falava em público, mas durante o curso 
começou a falar e não parou mais. 

e o trabalho acabou no plantio?

Sueli – Não, ainda fizemos visitas pra ver a 
evolução da área recuperada, acompanhamos 
tudo com tabelas, números, avaliando as 
quantidades bem certinho. As pessoas que 
fizeram estão cuidando, tem umas cinqüenta 
famílias trabalhando nos sítios. Tem saído 
alguns alimentos pra consumo próprio, mas 
para venda ainda não saiu nada.

e seu envolvimento na rádio, como foi?

Sueli – O trabalho na rádio foi muito 
importante, eu consegui me soltar mais 
com a formação, tive mais condições de 
passar o que aprendia e percebi bastante 
a importância da comunicação em uma 
comunidade como a nossa, onde tudo 
é tão distante e as pessoas conversam 
pouco. Hoje a programação não está em 
funcionamento, mas na época do curso, 
entre os módulos, a gente passava pela 
rádio o conhecimento, o que tinha visto 
no curso. Explicava as formas de plantio, a 
importância de cada espécie de planta. 

Foi bom virar comunicadora?

Sueli – Eu gostei bastante, até porque 
essa transmissão dos novos aprendizados 
ocorreu ao longo dos três módulos, 
quando eu passava o conteúdo, comentava 
a formação. E eu não chegava na rádio 
dizendo o que as pessoas tinham que fazer, 
mas passando as experiências positivas 
que via acontecer com colegas. Nessa 
experiência na rádio eu entendi que é 
complicado obrigar as pessoas a mudar; não 
é exigindo algo que se consegue isso, tudo 
passa pela informação e leva tempo, assim 
que acontece. 

criando raízes e transmitindo 
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Participantes dos processos de formação de agentes socioambientais

processo de formação agentes  
socioambientais do eixo da br 158

período: junho de 2007 a abril de 2008
Local: são José do Xingu (Mt)
municípios envolvidos: são José do Xingu, santa cruz  
do Xingu, Vila rica, confresa, Porto Alegre do norte,  
querência, canabrava do norte e são félix do Araguaia
participantes: 39 pessoas

equipe de formação
isa: rodrigo Junqueira, luciana deluci, eduardo Malta, 
osvaldo sousa e cassiano Marmet; formad: solange Pereira 
e deroni Mendes

Ademilson de Mello, Vila rica
Ariosvaldo oliveira, são José do Xingu
Aldo t. da rosa, querência
Ana Beraldina de Jesus, são José do Xingu
clainir Mafra, Vila rica
claudia Alves de Araujo, Porto Alegre do norte
edivaldo de sousa Melo, são José do Xingu
euclides ferracini, querência
florinda Abadia de souza, confresa
gilson de oliveira silva, santa cruz do Xingu
Jalmi da silva Bernardo, são José do Xingu

Janecléia soares de Aragão, canabrava do norte
João Miranda da silva, são José do Xingu
Joelma de oliveira santos Araújo, são José do Xingu
José Alberto Aragão, são José do Xingu
Justiniano Pereira sales, Porto Alegre do norte
Kelly Morgana M. da rocha silva, são José do Xingu
laerte de Jesus feliciano, santa cruz do Xingu
lenir tiecker, querência
lucio frey, Vila rica
ludio sousa Barros, são José do Xingu
luiz Pereira cirqueira, são felix do Araguaia
Marcionílio Bernardes neto, são José do Xingu
Marcos teixeira de souza, são José do Xingu
Maria Antonia Vieira Alves, santa cruz do Xingu
Marta Jeane de carvalho dantas, são José do Xingu
Matheus Ventura dos santos, são José do Xingu
Milton de sousa costa, santa cruz do Xingu
Milton eichholz, querência
nelsina lima luz, são José do Xingu
Placides Pereira lima, canabrava do norte
rodrigo M. de Aquino Moyses, confresa
rosangela Pinto figueiredo, santa cruz do Xingu
sebastião geraldo lopes, confresa
taiguara dos santos Pereira, Porto Alegre do norte
Valdelar Alves Machado, são felix do Araguaia
Valdivino Moreira da silva, Porto Alegre do norte

Valéria Marmet, são José do Xingu
Valquiria guimarães de oliveira, são José do Xingu

processo de formação agentes  
educadores socioambientais

período: julho de 2008 a julho de 2009
Local: canarana (Mt)
municípios envolvidos: ribeirão cascalheira, canarana, 
querência, campinápolis, água Boa e gaúcha do norte
participantes: 36 educadores

equipe de formação
isa: cristina Velasquez, luciana deluci,  
eduardo Malta, luciano eichholz, osvaldo sousa  
e regina erismann (consultora)

Adriana Martins erédia rosa, gaúcha do norte
Alda nelci Wentz, querência
Aline goulart Beyer, querência
Ana rosa costa Valadares, canarana
Anair Borges seibert, canarana
Angélica Janaina Alves, gaúcha do norte
Antonio Pereira Aroca, canarana
célio Macedo leão, canarana
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cristiane souza e silva, gaúcha do norte
eciele Aparecida da silva, ribeirão cascalheira
franciele daiane dos s. Meneguetti, querência
frankeslane da rosa Alves guimarães, canarana
giovani Jorge hilbig, canarana
gracielly cristiny de oliveira souza, querência 
hilda Pit Mews, canarana
Jaciani gonzatto gromann, canarana
Janete terezinha dutra de Mello, querência
Jorcileny Matias rodrigues, querência
Joseny soares de Amorim, canarana
Julienne ferreira Vieira, água Boa
lediane solimann de campos cal, gaúcha do norte
lisonete fernandes da costa, canarana
lorinete de Marchi, canarana
Marcelo cardoso teixeira, água Boa
Maria cícera gerônimo fernandes, gaúcha do norte
Mirian regina camargo Barroso, campinápolis
Mônica eunice dos santos, canarana
Patrícia Bortulluzzo, água Boa
rosa Marineide Mendes da cruz, gaúcha do norte
robson rodrigo da silva, água Boa
shirley de Jesus, água Boa
sidna de Jesus carvalho, água Boa
simone da silva freitas, água Boa
uyara charlene groth, gaúcha do norte
Valdson souza e silva, canarana
Vanderlande José silva, campinápolis

processo de formação agentes  
socioambientais do eixo da br 163

período: outubro de 2008 a junho de 2009
Local: Marcelândia (Mt)
municípios envolvidos: feliz natal,nova ubiratan, Vera, 
santa carmem, sinop, cláudia, união do sul, Marcelândia e 
nova santa helena
participantes: 40 pessoas

equipe de formação
isa: luciana deluci, osvaldo sousa; icV: camila rodrigues 
e José Alessandro rodrigues; formad: deroni Mendes.

Aelton Macêdo de freitas, feliz natal
Aline cristina Pinheiro, Marcelândia
Alzir Volpato, união do sul
Ana lucia fernandes Marques, Marcelândia
Argeu da silva Medeiros, Vera
carlos roberto lazarin, cláudia
cláudia lopes, Marcelândia
cristina Ap. de oliveira negrisolli, nova sta helena
diego sadowiski, união do sul
dirlei Meurer, Marcelândia
eder natalicio Wentz, cláudia
edevaldo Alex Melek, feliz natal
eliane Ap. Brunetti da silva, nova sta helena
elline Aguiar de sousa, união do sul

fátima Jane dos santos, nova ubiratã
genice Wentz, cláudia
gisele Pereira de Jesus, Marcelândia
iris Vollbrecht, cláudia
João fleuri o. lopes, Marcelândia
José Angelo da silva, Marcelândia
José edilson nunes, Marcelândia
Joveilton Pereira cedro, feliz natal
laércio Valmir gottardo, união do sul
linconnl Marshall r. dos santos, nova ubiratã
Maicon de oliveira campos, Marcelândia
Marcio José de sousa, nova sta helena
Marco André Winter, santa carmem
Mariozan Aparecido fogaça, nova sta helena
neide zanasi Bernini, Vera
osni lentz, união do sul
reginaldo Aparecido Morillo, união do sul
rosália rodrigues Martins dos santos chiotti, Marcelândia
rosana centenaro de souza, claudia
rosilda Vaz de souza, santa carmem
salete Aparecida Pianovski, feliz natal
sebastião Pereira da silva, união do sul
sueli Aparecida nogueira, nova ubiratã
Vilson de figueredo, Marcelândia
Waldeniro noleto rocha, cláudia
zulmira rodrigues de figueiredo, união do sul
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