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APRESENTAÇÃO

 Contar histórias é reviver e valorizar caminhos percorridos, analisando dificuldades 
e comemorando as conquistas alcançadas. 
 Esta cartilha apresenta a riqueza dos relatos sobre a construção do processo de 
transição agroecológica no município de Cunha – SP, iniciado em 2009, através do trabalho 
conjunto das famílias agricultoras, da SerrAcima e entidades apoiadoras e parceiras. 
É, portanto, a expressão da diversidade de sujeitos que fizeram parte desta história e 
protagonizam hoje o cotidiano da Agricultura Familiar local, demonstrando a trajetória de 
ressignificação das culturas e do saber popular.
 Reconhecer a importância desses sujeitos do campo exige uma reflexão sobre as 
graves consequências provocadas pelo processo global de “modernização”, difundido 
principalmente nas décadas de 60 e 70, que tinha como objetivo integrar a agricultura ao 
modelo industrial. 
 A partir dessa compreensão, demonstrar através de ações concretas no que tange à 
melhoria na qualidade de vida dos agricultores, a urgente demanda de uma nova proposta 
de desenvolvimento sustentável para o campo.

BOA CAMINHADA!

 

INTRODUÇÃO 

“Agroecologia é 
Ciência multidisciplinar,
Propõe produção limpa

E sustentabilidade já.

Traz para a agricultura 
Profundidade e beleza,
Pensamento ecológico

Diálogo com a natureza. (...)”

Cartilha rimada – Agroecologia
Sérgio Ricardo Matos Almeida

 
 A Agroecologia é considerada um novo enfoque científico que representa um salto de 
qualidade em direção à agricultura com sustentabilidade em seus aspectos multidimensionais. Ela 
também é vista como estratégia metodológica de transformação social (SEVILHA-GUZMÁN, 2001).
 A Agroecologia vem se desenvolvendo como ciência à medida que novos enfoques 
metodológicos para a construção do conhecimento vêm sendo exercitados e aprimorados nas 
múltiplas e diversificadas iniciativas voltadas à transição agroecológica conduzidas a partir da 
interação entre as comunidades rurais e o universo científico-acadêmico.
 A experiência brasileira, nesse campo, é particularmente rica e cheia de ensinamentos 
a sistematizar e socializar. Em todas as regiões do país desenvolvem-se experiências de 
aproximação entre instituições de ensino, pesquisa e extensão, sejam elas governamentais ou não 
governamentais, com organizações de agricultores mobilizados em torno do desafio de promover 
maiores níveis de sustentabilidade dos agroecossistemas com base nos princípios da Agroecologia. 
(PETERSEN, P. 2007).
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 Um dia chegaram a Cunha duas pessoas estranhas, com sotaque diferente, de outra cidade, 
estado e cultura diferente. Foram nos visitar e ao chegar falaram de Agroecologia. Palavra grande e 
um pouco complicada de entender, falaram também de cursos de formação para proteger, alimentar 
e cuidar da terra e de tudo que está sobre ela, sem degradar e nem contaminar.
 Nós gostamos da ideia, por que já estávamos cansados de tanta degradação e contaminação 
por produtos tóxicos que nos matam. Então espalhamos a ideia. Juntamos pessoas dos Bairros do 
Sitio e proximidades, Vargem Grande, Roça Grande, Canjara e da cidade e fizemos nosso primeiro 
encontro, com um pouco de medo, pois não conhecíamos ninguém. 
 Neste dia, fizemos a inscrição para a primeira turma do Curso de Agroecologia e 
Comercialização. Tivemos aulas teóricas e práticas de campo e fizemos a conversão de nossas 
propriedades para a Agroecologia. No curso, aprendemos a proteger a terra em que plantamos, a 
água que bebemos e também a nos alimentar melhor, com alimentos saudáveis, de qualidade e 
limpos.
 Todos gostavam do curso e com as visitas em nossas casas, aprendemos a fazer 
minhocários, viveiros, compostagem, adubação verde e a cobrir toda a terra com palhada para 
plantar. Aprendemos também a proteger nascentes, recuperar as matas ciliares e respeitar a 
natureza. Aprendemos o que é Agroecologia e estamos nos alimentando com plantas que nós 
mesmos plantamos.
 Ainda era pouco. Nós queríamos espalhar mais essa coisa boa que estava acontecendo e 
mudando nossas vidas. Queríamos que mais gente tivesse acesso a esses alimentos saudáveis e 
sem contaminação.
 Resolvemos divulgar e fazer uma feira livre, em Cunha. Fizemos vários encontros para 
decidir o local e como funcionaria a feira, para que todos tivessem acesso aos produtos. Fizemos 
reuniões com o prefeito e outras autoridades de nosso município. 

“Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se 
sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”

Raul Seixas

QUEM SOMOS NÓS?
Grupo de Agricultores Familiares Agroecológicos de Cunha - Gafac

 Por essa razão, afirmar que a Agroecologia pode ativar o potencial interno do município de 
Cunha, marginalizado no processo de modernização adotado pelo Estado de São Paulo, com o 
objetivo de construir coletivamente alternativas para o desenvolvimento local, é somar esforços a 
um movimento nacional e global.
 O processo de transição para a Agroecologia no município tem gerado referências concretas 
em termos de melhoria na renda e qualidade de vida das famílias agricultoras que vivem no campo 
e, ainda, tem desenvolvido novas formas de organização social como a criação do Grupo de 
Agricultores Familiares Agroecológico de Cunha e do Grupo de Agricultores Familiares em transição 
para a Agroecologia de Campos de Cunha.
 As iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável estão sendo estimuladas e 
acompanhadas pela SerrAcima – Associação de Educação e Cultura, através do Projeto 
Empreendimentos Comunitários: criando ambientes para a geração de trabalho e renda no 
Município de Cunha – SP, patrocinado pela Petrobras – Programa Desenvolvimento & Cidadania. 
A Organização da sociedade civil de interesse público – Oscip SerrAcima foi fundada em 1999 e 
tem como missão contribuir para o desenvolvimento do município de Cunha e região com base 
na inclusão social, na preservação, recuperação e conservação do meio ambiente e no apoio à 
educação e à cultura em seus aspectos mais amplos.
 Esta cartilha tem como objetivo registrar a trajetória das famílias pioneiras na transição 
agroecológica em Cunha – SP, contada a partir das histórias das famílias, como o período de 
Revolução Verde atuou no sentido da desconstrução dos saberes tradicionais acerca da Agricultura 
e como estes conhecimentos vem sendo resgatados e valorizados a partir da construção 
Agroecológica. 
 Além disso, a presente cartilha será utilizada como material sócio-educativo nas ações de 
formação em Agroecologia que são fios condutores de todos os processos de organização de base. 
Dessa forma, será instrumento de fortalecimento e multiplicação desta proposta de trabalho que 
visa a ressignificação do campo e de seus sujeitos.
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Grupo de Agricultores Familiares em transição para a Agroecologia de 
Campos de Cunha – GAFCC

 Nós, agricultores familiares do distrito de Campos de Cunha, participamos do Curso de 
Agroecologia e Comercialização, ofertado pela SerrAcima e patrocinado pela Petrobras. 
 Estamos produzindo alimentos saudáveis sem agrotóxicos, que são também o nosso 
remédio. Deixamos de comer veneno e estamos comendo muito bem. Estamos valorizando mais a 
nossa terra e produzindo saúde.
 Fizemos compostagem, minhocário, proteção de fontes, biofossa – carregamos tantas 
pedras...; preparamos bandejas de sementes, usamos adubos verdes e estamos plantando pra 
valer. Se o dia fica curto, molhamos a horta com luz de lanterna.
 Fazemos tudo isso em mutirão e em casa dividimos as tarefas com o marido. Até perdemos 
a banha da barriga com tanto trabalho! 
 O mais gratificante foi ver que depois de tanto trabalho na produção, estamos aprendendo a vender. 
 Tiramos da terra o sustento da família e ganhamos dinheiro.
 E nós estamos entregando bastante coisa na merenda escolar: laranja, limão, mandioca, 
batata doce, alface, espinafre, inhame, beterraba, cheiro verde, couve, banana.
 Aprendemos a cantar com nosso violeiro. Fizemos muita amizade e até descobrimos 
parentes que não conhecíamos. Melhoramos nossa comunicação: perdemos a “vergonha” e a auto 
estima melhorou.
 Muito empolgados e apavorados, preparamos a segunda feira de troca de sementes, mudas 
e animais caipiras do Município, em  Campos Novos (2011), que reuniu 450 participantes.
 Às vésperas do Natal a nossa Feira dos Agricultores Familiares de Campos de Cunha 
já completou seu primeiro aniversário.  Temos nossos clientes fiéis que todos os sábados estão 
aqui. Toda semana ainda sobram alguns produtos, pois os clientes ainda são poucos, mas temos 
muita satisfação porque trabalhamos com produtos saudáveis em transição para a Agroecologia. 
Trabalhamos muito felizes junto com as nossas famílias.
 Se alguém duvida, fique conosco para ver e crer...

PARA REFLETIR!
1 - Por que participar de um curso de Agroecologia e Comercialização?

2 - Qual são as expectativas ao participar do processo de formação? 

 Depois de todos esses encontros, fizemos uma viagem de intercâmbio para o sul e 
conhecemos agricultores do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Visitamos feiras, 
agroindústrias e diversas plantações Agroecológicas. Participamos também do VII Encontro 
Ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia que reuniu 800 pessoas que trabalham, consomem e 
apoiam a produção Agroecológica na região sul do Brasil. 
 Ao voltar da viagem, criamos em Cunha a primeira Feira Agroecológica. Muita gente 
passou por lá e vendemos todos os produtos que levamos. No dia 5 de dezembro de 2012, vamos 
comemorar já o terceiro aniversário da Feira de Agroecológica de Cunha com sorteio e brindes para 
os consumidores. 
 Para continuarmos plantando (não tínhamos sementes orgânicas e nem sabíamos onde
comprar, já que todas as sementes estão sendo modificadas), juntamos novas pessoas de outros 
bairros de Cunha e até de outros Estados, resgatamos sementes e já fizemos três feiras de troca de 
sementes, mudas e animais caipiras que já estamos multiplicando.
 Formamos quatro turmas do Curso de Agroecologia e Comercialização e estamos 
caminhando para a quinta turma, esperando aumentar a diversidade de produtos e agricultores nas 
feiras e no programa de alimentação escolar. 
 Após três reuniões com o representante do Ministério da Agricultura e uma Oficina em 
Botucatu – SP, criamos a nossa OCS – Organização de Controle Social e estamos cadastrando 
os agricultores junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, vamos 
documentar a conformidade orgânica, na venda direta (relação direta: agricultor – consumidor), 
da nossa produção Agroecológica. Porém, o mais importante é que todas as propriedades estão 
de porteiras abertas às visitas de consumidores, parceiros e autoridades, desde o início da nossa 
caminhada. 
 A relação de confiança entre os consumidores e os produtores é a maior garantia que 
podemos oferecer. O certificado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento só vem 
para confirmar a nossa prática.
 Esse é o começo da história do Grupo de Agricultores Familiares Agroecológicos de Cunha. 
Somos os primeiros em Cunha, mas a partir dessa experiência já nasceu um novo Grupo no Distrito 
de Campos de Cunha e outros municípios da região querem conhecer essa experiência.
Sejam bem vindos todos os que querem se juntar a nós!   

Lucimeire Alves de Toledo Pereira, agricultora familiar, 
feirante, secretária do Grupo Gafac.
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BACIAS HIDROGRÁFICAS
São um conjunto de terras banhadas por 
um rio principal e afluentes, subafluentes, 
etc. A formação da bacia hidrográfica dá-
se através dos desníveis dos terrenos 
que direcionam os cursos da água das 
áreas mais altas para as mais baixas. 
E é essa tendência que a água tem em 
seguir uma determinada orientação dada 
pelo relevo e pelo efeito da gravidade 
pode ser chamada de bacia hidrográfica.

 Duas unidades de conservação de proteção integral percorrem o território do Município de 
Cunha, cumprindo o papel de manter preservada uma parcela da vegetação remanescente citada 
acima: o Núcleo Cunha-Indaiá do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM e parte do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, totalizando uma área de aproximadamente 12.500 hectares, no 
município, além da área de amortecimento.

 A história do município de Cunha é reflexo do próprio processo de invasão do território 
brasileiro pelos portugueses que buscavam aqui as riquezas para manter o alto padrão de vida da 
coroa portuguesa. No primeiro momento, por volta de 1500, as terras brasileiras foram divididas em 
Capitanias Hereditárias, grandes extensões territoriais destinadas a Condes e Condessas portugueses 
e, posteriormente, subdividas em Sesmarias que passaram a ser ocupadas por volta de 1620. 
 Em 1597, é datado o primeiro contato de expedições portuguesas com essa região. As 
expedições foram enviadas para desbravar o território com o objetivo de chegar ao interior do 
continente (Minas Gerais) e encontrar as minas para a extração do ouro. Para isso, utilizaram 
as rotas traçadas pelos índios Tamoios, ocupantes históricos desta região. Estes caminhos foram 
denominados “Trilhas dos Guaianás”, “Trilha Velha” e, em seguida “Caminho do Ouro”.
 Com o fim do ciclo do ouro e pedras preciosas, por volta de 1800, foi inserida a cultura da 
cana-de-açúcar, modificando, em parte, a estrutura econômica da região. Cunha possuía no ano de 
1798, sete engenhos com uma razoável produção de cana-de-açúcar. Mas fortaleceu-se, de fato, 
como principal produtor de gêneros de primeira necessidade que abasteciam as fazendas de café 
que entraram em ascensão no médio Vale do Paraíba após o ciclo do ouro. Dessa forma, segundo 
Veloso (2010), Cunha atrelou sua economia à da Zona Cafeeira – os sucessos e glórias do café 
também se refletiam na região do Alto-Paraíba. 
 Atualmente, o município mantém-se ligado às tradições rurais, através de atividades como 
a pecuária leiteira, de corte e a venda de alguns produtos in natura com destaque para o pinhão. 
A agricultura segue como a segunda principal atividade econômica. De acordo com dados da Cati  
– Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Projeto LUPA 2007/2008), mais de 90% das 

UM OLHAR PARA O LOCAL

 O município de Cunha localiza-se no Alto Vale do Paraíba, fronteira paulista com o estado do 
Rio de Janeiro, em um dos pontos mais altos da porção central da Serra do Mar. É o 11º município 
com maior extensão territorial do Estado de São Paulo (1.407 km²), sua população é de pouco 
menos de 22 mil habitantes, sendo 10 mil deles residentes na zona rural.
                                            

das bacias que possui os maiores índices de vegetação remanescente e diversidade local. Porém 
essa vegetação apresenta-se de forma bastante fragmentada ao longo do território correspondente 
à Bacia. São 17.252 fragmentos de mata em sua maioria, menores que 10 hectares.

CURIOSIDADE
Na Mata Atlântica estão localizadas sete das nove grandes bacias hidrográficas do 
Brasil, alimentadas pelos rios São Francisco (MG, BA, PE, SE, AL), Paraíba do Sul 
(RJ, MG, SP), Doce (MG e ES), Ribeira de Iguape e Paraná (SP, PR). As florestas 
asseguram a quantidade e qualidade da água potável que abastece mais de 110 
milhões de brasileiros em aproximadamente 3,4 mil municípios inseridos no bioma.

¹ Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009

FOTO
CIDADE DE CUNHA

 Situa-se entre as Serras da Quebra-Cangalha, Bocaina 
e Serra do Mar. É berço das nascentes do Rio Paraibuna e 
abriga grande parte da área da Bacia Hidrográfica dos rios 
Paraitinga, formadores da grande Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul.
 A porção paulista da bacia hidrográfica Paraíba do Sul 
possui 370.239 hectares de vegetação natural remanescente, 
correspondendo a 26% de sua superfície¹. Isso representa 
pouco mais de 34 campos de futebol. Ainda assim, é umaMunicípio de Cunha
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UM OLHAR PARA O GLOBAL
 

 Nos últimos 40 anos, devido ao projeto de desenvolvimento adotado para o campo, as zonas 
rurais sofreram um forte processo de devastação ambiental, social e cultural. Os recursos naturais 
foram explorados de forma desenfreada e inconsequente, muitas famílias tiveram que deixar o 
campo e partir para as cidades. Aquelas que ficaram, para conseguir manter sua renda, tiveram que 
adaptar-se a uma agricultura dependente dos pacotes tecnológicos incentivados no período.
                                                         
                                                                                                                                        

 

 

 A agricultura convencional, tal qual a 
conhecemos, espalhou-se pelo mundo propondo o 
aumento da produtividade das áreas e o abastecimento 
de alimentos para o combate à fome. Porém, esta é 
uma questão política e não meramente técnica, pois 
segundo dados da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2012), a 
produção mundial de alimentos é capaz de alimentar 
a população do planeta, mas, atualmente há um 
bilhão e duzentos milhões de pessoas que seguem 
passando fome no mundo.
 As técnicas difundidas no período da 
chamada de Revolução Verde fundamentavam-se 
em três principais pontos: a mecanização agrícola, o 
melhoramento genético de animais e o desenvovimento 
de sementes híbridas e, a utilização de insumos 
químicos diversos produzidos industrialmente. 
 Além disso, essas tecnologias tinham o 
incentivo de diversas linhas de Crédito Rural voltadas 
ao grande, médio e pequeno produtor. Foram 
criadas pelos governos as empresas de pesquisa, 
como a Embrapa e também de Assistência técnica 
e Extensão Rural, bem como todo o conteúdo dos 
cursos superiores na área de ciências agrárias 
das Universidades foi adaptado para a formação 
de profissionais que desenvolvessem o ensino, 
pesquisa e extensão conforme o novo modelo de 
desenvolvimento adotado.

Pastagem extensiva

Monocultivo de eucalipto

propriedades rurais de Cunha possuem menos de quatro módulos fiscais, sendo, portanto 
consideradas pequenas propriedades.
 O turismo tem sido pautado pela prefeitura e empreendedores locais, desde 1945, quando 
recebeu do Governo do Estado de São Paulo o título de Estância Climática através da Lei nº 182. 
Além disso, é um dos mais importantes produtores de arte em cerâmica da América Latina. Partindo 
de uma tradição que remonta aos índios Guaranis que um dia habitaram a região e às paneleiras 
tradicionais, os artistas de Cunha combinam motivos típicos brasileiros com a arte milenar japonesa.

 

pois além de gerar graves impactos ambientais (erosão genética, perda da fertilidade dos solos e 
da biodiversidade) e impactos culturais (perda das relações e conhecimentos tradicionais e falta de 
perspectivas para futuro), resultou na difícil situação das principais cadeias produtivas na região. 
 Na pecuária observa-se um estado de baixíssimo nível tecnológico, consequentemente 
baixo valor agregado e potencial de geração de renda limitado, baixo nível de organização tanto nos 
aspectos relacionados à produção e comercialização, contribuindo para a reprodução da pobreza 
no meio rural. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, Cunha ocupa a 634ª posição de riqueza, 
o 578º lugar em longevidade e 642º lugar em escolaridade. (SEADE, 2008)

 A condição ambiental do município, que conserva ainda 
uma cobertura vegetal nativa, associada ao “modo de vida” rural 
da população imprime ao local características importantes para 
a construção de sociedades sustentáveis, porém, a implantação 
de técnicas e tecnologias agropecuárias incompatíveis com a 
realidade sócio-ambiental, levou o município a um processo de 
degradação ambiental e exclusão social, associado ao êxodo 
rural e enfraquecimento econômico. 
 A agricultura brasileira, nos moldes em que se encontra, 
desenvolveu-se através de grandes incentivos governamentais, 
disponibilizados principalmente durante as décadas de 60 e 
70, no período denominado de “Modernização agrícola”. Essa 
estrutura produtiva previa o uso intensivo de insumos externos e 
monoculturas, revelando-se inviável para o pequeno agricultor, 

PARA REFLETIR!
1 - Como é o bairro onde vivo (paisagem, famílias moradoras, festas, igrejas, 
associações, entre outros)?

2 - Fazer um desenho para ilustrar. 

Estátua em homenagem à D. Dita Paneleira
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 A  Agroecologia vem construindo suas técnicas espelhando-se no funcionamento da natureza, 
procurando formas simples e baratas para obtenção de produtos diversificados e saudáveis. Alguns 
exemplos são a compostagem, minhocário, adubação verde, rotação de culturas, produção de 
sementes, plantios consorciados, entre outros. 

PARA REFLETIR!
1 - Quem ganha e quem perde com a implantação dos pacotes tecnológicos 
espalhados pela Revolução Verde no campo brasileiro?

2 - Quais as diferenças entre a agricultura convencional (pacote) e a agroecologia? 

 Assim, com tantos estímulos foram garantidas as condições para o desenvolvimento da 
agricultura convencional, tal qual a conhecemos. Esse modelo hoje é fortalecido pelo novo período 
de desenvolvimento do capitalismo no campo caracterizado pelo Agronegócio.
 Todo esse processo global se reflete diretamente no cotidiano local. Suas consequências são 
diversas  como o desmatamento, a destruição dos rios, a extinção e o risco de extinção de espécies 
animais e vegetais, a saída do campo para morar na cidade, o endividamento dos agricultores, 
baixo rendimento da produção e, dentre elas, talvez a mais gritante seja a homogeneização cultural 
e social do campo que acarretou a erosão dos conhecimentos locais e das práticas agrícolas 
tradicionais construídas pelas famílias durante muitos anos na sua relação de trabalho a partir da 
natureza. Saberes estes que possuíam, como principal meio de transmissão, a tradição oral.

OBSERVE!

 A partir da década de 70, a chamada Agricultura Alternativa veio construindo um contraponto 
a esse modelo, através de outras metodologias e conteúdos científicos que dialogam a respeito das 
graves consequências ambientais, sociais, econômicas e culturais ocasionadas por esse modelo 
adotado no campo brasileiro e, diante disso, propõe a construção de uma agricultura fundamentada 
em novas bases.  
 Assim, a Agroecologia possui outro olhar de desenvolvimento para o campo que deve 
ser construído a partir das experiências locais numa ação social coletiva. Não se trata, portanto, 
de levar soluções prontas para as comunidades, mas detectar aquelas que existem localmente, 
“acompanhar” e animar os processos de transformação existentes utilizando sempre dinâmicas 
participativas.

Consequências do modelo
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O RETORNO AO CAMPO

 Dona Maria Dailsa, de 56 anos, conta que seu pai deixou uma porção de terra para cada 
filho. Antes, essas terras eram cultivadas com arroz, milho, feijão sem a utilização de insumos 
químicos industriais e conservando muitas sementes crioulas. Por muito tempo, foi assim que a 
família produziu o seu sustento.
 Seu Alcineu relembra o sogro, Augusto Manuel Carvalho, como “o rei das plantas”, com 
quem aprendeu muito sobre o tema e sobre o trabalho na roça.
 Já adulto e casado, Seu Alcineu conheceu São Paulo e precisou sair para trabalhar. Nessa 
época, sua esposa, Dona Maria Dailsa, estava doente e precisava de muito dinheiro para os 
remédios, o que contribuiu na decisão de mudarem para Suzano – SP, onde tiveram dois de seus 
cinco filhos.
 Seu Alcineu, hoje com 67 anos, conta que trabalhou de cobrador de ônibus a metalúrgico, 
mas que gostava mesmo era de trabalhar na terra. Por lá, havia muita terra desocupada e assim, 
ele e Dona Maria Dailsa mantiveram sempre vivo o seu contato com a natureza praticando o que 
Seu Augusto havia lhes ensinado.
 Depois de 28 anos em Suzano, o casal retornou com o filho caçula, 
 José Augusto, assim chamado em homenagem ao avô e, hoje, mais conhecido por todos 
como Gú. Primeiro, moraram no bairro do Canjara e o principal meio para o sustento era a criação 
de frangos, logo retornaram para a terra que o pai de Dona Dailsa havia lhe deixado, no bairro Roça 
Grande. 
 Perceberam que muita coisa havia mudado: parte da terra encontrava-se arrendada e outra 
parte abandonada. Já não demonstrava a riqueza de antigamente; as estradas asfaltadas traziam 
as novidades para a “modernização do campo”: trator, sementes tratadas, fertilizantes e agrotóxicos. 
 Os vizinhos da propriedade, irmãos e parentes de Dona Maria Dailsa, substituíram as 
antigas sementes oriundas de anos de cultivo, pelas sementes híbridas e passaram a usar muitos 
fertilizantes químicos, inseticidas, herbicidas, entre outros. Com isso a terra ficou degradada, as 
matas foram sendo devastadas, as nascentes secaram e um trecho do rio Jacuí, que faz margem a 
suas terras, foi assoreado.
 Sem muita alternativa, o casal, Alcineu e Maria Dailsa se submeteram também a esse pacote 
tecnológico: compra de adubos e agrotóxicos para a produção de variedades, como a mandioca, a 
fava, que complementassem os negócios dos irmãos da Dona Maria Dailsa. Mantinham a disposição 
de construir sua independência, mas ainda não sabiam como. 
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 Houve um momento em que toda sua produção fora perdida por conta das geadas e, para 
que a família não ficasse sem a renda semanal, os outros produtores repassaram seus produtos 
e o combinado foi eles iriam repor esses recursos também em produtos quando recuperassem a 
produção.
 Hoje, os projetos da família são de buscar mais um pedacinho de terra para poder incrementar 
sua produção de base Agroecológica e, além disso, poder daqui quatro anos comemorar a formatura 
do Gú que acaba de ingressar no curso superior de licenciatura em Educação do Campo ofertado 
pela Universidade de Taubaté (Unitau), através do Pró-campo.

 A FEIRA AGROECOLÓGICA DE CUNHA, criada em 05/12/2009, 
comercializa produtos sem agrotóxicos a preços populares – acessíveis a todos 
os consumidores.

PARA REFLETIR!
1 - Por que as famílias deixaram o campo para trabalhar na cidade?

2 - O que é a Economia Solidária? 

  

convencional com os tios ao longo de aproximadamente dois anos. Após esse período, quando viu 
que a renda estava começando a se equilibrar voltou-se completamente para a sua propriedade.  
 Aos poucos, a fertilidade da terra começou a melhorar através da introdução de práticas 
agroecológicas como: minhocário, compostagem, adubação verde e palhada. Esta última, segundo 
a família, é a que tem mais marcado o processo de conversão, pois é utilizada em todos os 
canteiros da propriedade garantindo uma melhor cobertura do solo, além de liberar nutrientes nos 
mesmos. Seu Alcineu, percebendo os resultados, também aderiu à proposta e participou do curso 
de Agroecologia e comercialização na turma II. 
 Hoje, quem visita a unidade familiar, não imagina que um dia a terra esteve tão degradada. 
Em pouco mais de 0,5 alqueire, a família produz grande diversidade misturando alface, brócolis, 
repolho, couve, cenoura, ervilha-torta, milho, feijões, entre outras e iniciaram também a produção de 
sementes próprias.  O espaço é pouco, mas ainda assim, houve uma grande melhoria na geração 
de renda e qualidade de vida da família. Trabalho conjunto entre esposa, marido e filho, no qual as 
intenções tornaram-se resultados. 
 Atualmente, fornecem alimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na 
Feira Agroecológica que ajudaram a criar. Fazem também o processamento mínimo de alimentos 
como a couve e a mandioca e a Dona Maria Dailsa, que cozinha muito bem, faz geleias e bolos 
para serem comercializadas na Feira e aguarda com muita a alegria a finalização da construção 
da Agroindústria do grupo que possibilitará, ainda mais, a comercialização de seus produtos 
processados.
 Dona Maria Dailsa, conta que o faturamento na feira já variou de R$ 9,00 a R$ 230,00 
semanais, além disso, fazem ainda, a venda direta na unidade familiar de produção. Conta também 
que a Economia Solidária é uma forma diferente de trabalhar e que ajuda muito o agricultor familiar. 
 

 Dona Maria Dailsa sempre foi muito religiosa, 
herança de seu pai congueiro e frequentador assíduo da 
igreja, e em uma das reuniões em que sempre participava, 
entrou em contato com a possibilidade de conversão de sua 
produção convencional para a agroecológica. A mãe Maria 
Dailsa e o filho José Augusto aderiram imediatamente.
 O Gú, com seus 23 anos, é quem vem traçando 
junto com os pais toda estratégia de sustentabilidade 
econômica da família. Ao iniciar a transição Agroecológica 
manteve sua renda conciliando o trabalho na propriedade 
da família e o trabalho, como diarista, na agricultura  Gú, Maria Dailsa e Alcineu
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 O José Lourival, irmão mais velho do Hailton, mais conhecido como Val e sua esposa 
Lucimeire são moradores vizinhos de sua mãe Neusa, na Vargem Grande, e também possuem uma 
história parecida.  Lucimeire descende de uma das famílias que colonizou outro bairro de Cunha, 
chamado Vargem do Cedro e que sempre viveu da agricultura: a família de Seu Honório Alves 
Toledo, conhecido como Seu Honorinho e Dona Maria Delourdes. Seu Honorinho é primo da Dona 
Neuza, mãe do Val e Hailton.
 

parte da fertilidade dos solos de sua propriedade. Sua produção incluía milho, feijão, batata, hortaliças, 
ovos, carne de frango, carne de porco e coleta de pinhões destinados ao sustento da família. Houve 
um tempo em que Seu Honorinho conservava as suas sementes e não precisava nunca comprar, 
porém, com a introdução das sementes híbridas essa prática foi sendo deixada de lado. 
 Hoje, ao trabalhar com Agroecologia, Lucimeire se espelha em seu pai. Porém, por muito 
tempo, a propriedade e a família do Val e Lucimeire, na Vargem Grande, sofreram as consequências da 
agricultura convencional: empobrecimento do solo, problemas de saúde – alergias aos agrotóxicos e 
tentativas de comercialização via Mercatau, em Taubaté, que muitas vezes resultavam em prejuízos 
devido às variações de preços.
 Val trabalhou como diarista por sete anos e foi um dos encarregados no projeto de 
Recuperação de Mata Ciliar, fez o Curso Modular para a Formação de Monitor Socioambiental e de 
Olericultura Orgânica e, a partir de 2009, participou da primeira Turma do curso sobre Agroecologia 
e Comercialização junto com Lucimeire. 
 Da agricultura convencional às práticas Agroecológicas, a vida da família veio modificando-
se e, junto com ela, modificou-se também a relação da família com a natureza. Hoje, em vez de 
aumentarem o volume de produção, procuram diversificá-la, comercializando sua produção na Feira 
Agroecológica de Cunha e no PNAE. 
 

 

  

Lucimeire e sua família

 Seu Honorinho vive em uma propriedade 
repleta de araucárias e vegetação arbustiva. Sempre 
cultivou a terra através dos saberes tradicionais 
herdados de seus pais e avós, descendentes de índios 
da região – grandes conhecedores e respeitadores 
da natureza. Na década de 60, também teve contato 
com os pacotes tecnológicos difundidos na Revolução 
Verde e foi substituindo parte de suas roças por gado 
de corte, optando por não fazer uso da braquiária, 
pois como ele mesmo explica “a braquiária acaba com 
a força da terra”. Assim, conseguiu conservar boa 

TRADIÇÃO EM FAMÍLIA

 A família de Dona Neusa foi uma das primeiras a chegar ao bairro Vargem Grande dedicando-
se, desde o início, ao cultivo agrícola e à criação de animais através do pacote da Revolução Verde. 
Hoje, seus filhos, José Lourival e Hailton junto com suas famílias decidiram mudar o rumo dessa história. 
E a experiência dos irmãos mais velhos já contagiou mais um dos irmãos: o Osmair e sua família.
                                                 

orgânicos aproveitados na própria propriedade. O casal conta que era bastante difícil acreditar que 
um dia a produtividade da terra poderia aumentar, mas o passar do tempo foi mostrando isso à eles. 
 A propriedade era ocupada no passado apenas por pastagens de braquiária, com poucos 
resquícios de vegetação nativa. Atualmente, é possível perceber o quanto isso se modificou, os 
sistemas produtivos já possuem mais variedades de hortaliças e frutíferas comercializadas no PNAE 
e na Feira Agroecológica de Cunha in natura ou através de deliciosas geleias feitas pela Rosana.
 O conhecimento é passado de pai para filhos no cotidiano da roça e é também na roça onde 
esse conhecimento é construído e reconstruído. A família toda – pai, mãe, Diovana, Felipe, Thainá 
e Jean Carlos – se reúne para o trabalho e para a as novas experimentações.
 O casal costumava produzir algumas sementes daquelas variedades que mais tinham 
vínculos e gostavam de consumir. Após a participação nas Feiras de trocas de sementes caipiras 
e também em um curso de produção de sementes, a família está fortalecendo cada vez mais esta 
prática. Percebem o quanto isso vem trazendo independência e garantia de uma boa produção para 
o período seguinte. 

Hailton e família

 Há onze anos, Hailton e Rosana se casaram e mudaram para 
o bairro do Pinheirinho, divisa com o bairro Vargem Grande. Hailton 
trabalhava como diarista e não tinha a agricultura como sua principal 
fonte de renda. Porém, mesmo em sua pequena produção utilizava 
adubos industrializados que levavam parte da renda familiar.
 Participou como trabalhador rural no plantio das mudas e 
manejo das áreas em recuperação durante o Projeto de Recuperação 
das Matas Ciliares (PRMC) da Secretaria do Meio Ambiente. Foi a 
partir daí que entrou em contato com a possibilidade de participar da 
primeira turma do Curso de Agroecologia e Comercialização, mas por 
diversos motivos não pôde concluí-la. Voltando, no ano seguinte para 
a segunda turma junto com sua esposa Rosana.
 Conjuntamente, puderam conhecer outras técnicas de cultivo e, 
aos poucos, começaram a substituir os adubos industrializados pelos 
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A CAPACIDADE DE SONHAR

 O Bairro do Sítio localiza-se próximo ao Parque Estadual da Serra do Mar e, por esse 
motivo, o avanço da pecuária foi um pouco mais freado. O local conserva ainda muitos fragmentos 
remanescentes de matas nativas, bem como a maior parte das Araucárias existentes no município.
 Seu Jairo, com 61 anos de idade, é antigo morador do bairro e com seu pai aprendeu a ser 
agricultor desde cedo. Através da forma convencional de se fazer a agricultura mantinha sua família. 
Os principais produtos eram o feijão e a batata comercializados em São Paulo. Posteriormente, 
começa a produzir também hortaliças para a venda no Mercatau, em Taubaté.
 Além disso, é um grande coletor de pinhão entre os agricultores locais. Hoje, coleta uma 
produção de aproximadamente 2.500 kg por ano, o que representa um bom incremento anual em 
sua renda.
 O processo de conversão da propriedade foi iniciado há quatro anos. Descontente com tanto 
investimento na produção convencional, Seu Jairo começa a introduzir as práticas Agroecológicas 
aprendidas durante o curso de Agroecologia e Comercialização em sua propriedade e conta que 
logo percebeu a diminuição em seus custos de produção. 
  Seu maior gasto consistia na compra de insumos químicos industrializados que, aos poucos, 
foram sendo substituídos pelos adubos orgânicos retirados da própria propriedade como o esterco 
e urina de vaca. Passou também a utilizar diferentes tipos de adubação verde com o objetivo de 
cuidar da qualidade dos solos como, por exemplo, o cultivo do feijão de porco e nabo forrageiro.

CUNHA é o maior produtor de 
pinhão do Estado de São Paulo 

 Seu Jairo relata que a fertilidade 
tem retornado às suas terras, desde que 
empregou as técnicas de cultivo baseadas na 
Agroecologia. Atualmente, na propriedade da 
família, a horta possui uma grande extensão 
de terra, a qual é toda cercada para evitar a 
presença dos animais domésticos. Outra área 
importante é a destinada à produção de grãos: 
milho para as galinhas da Dona Tereza e feijão, 
com destaque ao feijão mãezinha – semente 
crioula que Seu Jairo cuida com muito carinho.
 A produção animal é responsabilidade 
da Dona Tereza que cuida da ordenha das 
vacas, e trata dos porcos, das galinhas e patos 

 A horta abriga uma variedade de produtos como alface, repolho, rúcula, espinafre, rabanete, 
cheiro-verde, couve, morango, vagem, ervilha, mandioca, batata-doce, inhame, batata, fava, limão, 
pêssego, agrião, brócolis e muitos outros. Além disso, comercializam copos-de-leite, ovos, geleia 

A FEIRA AGROECOLÓGICA DE CUNHA comercializa ao longo de um ano 
100 variedades diferentes de produtos. Alguns são de inverno, outros de verão. 
Porém, são ofertadas regularmente 60 variedades ao longo do ano todo.

PARA REFLETIR!
1 - Por que somos chamados agricultores familiares? 

2 - Qual a importância da família participando do cultivo da terra?

3 - O que é Segurança e Soberania Alimentar? Isso tem algo relacionado com a
produção de sementes?

de morango e pêssego em calda, processados pela 
Lucimeire. Atualmente, 50% das sementes utilizadas vêm da 
própria propriedade e os outros 50% ainda são comprados.
 A grande alegria da família se evidencia quando 
contam que com o aumento da renda têm conseguido 
investir mais em sua propriedade e desfrutar de algumas 
atividades de lazer como viagens para fora de Cunha e a 
participação no Rodeio e nas festas da Comunidade. Além 
disso, a família comemora hoje o fato de, com a produção 
agroecológica, ter se tornado dona de seu próprio tempo e de 
toda organização de suas atividades (dias de trabalho e dias 
de lazer). Isso é um grande avanço para a qualidade de vida!Lucimeire e Val
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propriedade para que as despesas diminuam ainda mais. A família mantém, hoje, uma produção 
mais saudável em sua propriedade, a qual também traz qualidade de vida, menos impactos à 
natureza e garante a manutenção dos saberes populares. 
 A propriedade de Seu Jairo já está cadastrada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e constitui uma das propriedades que está participando da construção direta 
da Organização de Controle Social (OCS) que validará a produção agroecológica das famílias. Para 
isso, foi elaborado um Plano de manejo orgânico da propriedade e, a partir dele, Seu Jairo busca 
cada vez mais uma produção de qualidade e de acordo com as normas da legislação orgânica. 
 Conta que a ida de seu filho para Guaratinguetá o deixou triste, desanimado, mas o curso 
despertou nele uma nova visão da agricultura, com mais saúde, com mais qualidade e a perspectiva 
de realizar sonhos antigos. 
 Este ano encontra dificuldade de locomoção para ir à feira, pois não tem carteira de habilitação 
e precisa sempre arrumar um motorista para levá-lo, ainda sim, todos os finais de semana Seu Jairo 
vende seus produtos na Feira e, por isso pretende tirar carteira de habilitação no ano que vem. 
Conseguiu sua aposentadoria e quer aumentar sua produção buscando parcerias tanto no bairro 
como no próprio grupo. Logo adiante, o casal quer construir uma casa nova na roça.

  

PARA REFLETIR!
1 - Como é a vida que queremos ter no campo? (Fazer o desenho de como sonhamos 
em ver nossa propriedade).

Foram comercializadas 35 TONELADAS de alimentos no Programa Municipal de 
Alimentação Escolar no período de 2009 a 20012.

“Somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos“

Shakespeare

Jairo

Espaço para desenho

para o consumo da própria família e os ovos vão para a Feira. Ao 
lado do Seu Jairo, vêm promovendo a transição agroecológica na 
propriedade. 
 Com sua experiência, contribuiu para a criação da Feira 
Agroecológicas de Cunha e deixou de depender do Mercatau para 
a comercialização de seus produtos. Comercializa também na 
Merenda Escolar – desejo antigo que se tornou realidade.
 Alguns anos atrás, Seu Jairo tinha a dificuldade de manter 
a roça em dia, com a produção das mudas e plantio nos canteiros. 
Agora encontramos as plantas todas misturadas e o matinho que 
aparece ajuda a manter a terra coberta. Em sua horta podemos 
encontrar diversas variedades como a alface, o tomate, a ervilha-
torta, a abobrinha, o milho, o feijão, o repolho, a couve. Seu 
principal diferencial é produzir hortaliças de ciclo mais longo.  
 Muitas das sementes ainda são compradas no comércio, 
mas Seu Jairo pretende aumentar a produção de sementes na 
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O AGRICULTOR POETA

 Em meio a uma grande extensão de pastagens na fazenda do patrão, a residência de Seu 
Marcos e de Dona Carmelina se destaca pela beleza e presença de grande diversidade de espécies. 
 Seu Marcos, com 65 anos, nasceu no município de Silveiras e veio para Cunha aos 16 
anos de idade juntamente com a sua família. Casou-se com Dona Carmelina, hoje com 48 anos e, 
naquela época moradora próxima ao bairro do Canjara. 
 Na fazenda de gado, Seu Marcos foi agregado por muitos anos e hoje, aposentado, continua 
vivendo em um pedaço de terra dentro fazenda, ao lado do filho Renato que assumiu o antigo cargo 
do pai. 
 Seu pequeno fragmento ainda conserva práticas de uma agricultura tradicional. Seu Marcos 
e Dona Carmelina cultivam da beterraba ao rabanete, passando por diversas outras hortaliças, em 
especial as mais tradicionais como: peixinho, azedinha , caramoela e outras mais. Junto com as 
hortaliças e a lavoura, Seu Marcos cultiva temperos e ervas medicinais variadas, como cidreira, 
tanchagem, manjericão, orégano, arnica, rosa branca, mentruz. O conhecimento sobre a função de 
cada uma dessas plantas foi herdado de seus pais. 
 Quando ainda era diarista da Fazenda, mesmo com muito trabalho a fazer, Seu Marcos 
sempre arranjava tempo para “plantar” em seu quintal. E como ele mesmo conta: “sempre colheu 
muito bem!” Parte da produção era destinada à subsistência de sua família e o excedente era 
vendido desde a vizinhança até Cunha num caminho que percorria de bicicleta. 
 A curiosidade do casal fez com que se matriculassem na turma I do curso de Agroecologia 
e Comercialização. De suas práticas tradicionais, pouca coisa se modificou, uma vez que já 
utilizavam esterco e nada de agrotóxico em sua produção. A maior contribuição foi a compreensão 
da necessidade de planejamento para o aumento da produtividade e o início da participação em um 
canal permanente de venda direta.
 Dona Carmelina, que sempre fez doces de figo e vendia na vizinhança, teve a oportunidade 
de comercializá-los na Feira. A barraca do casal é sempre diferenciada pela presença das hortaliças 
não convencionais.
 De agricultor a poeta, Seu Marcos relata em uma de suas poesias a trajetória da viagem 
de intercâmbio – de São Paulo ao Rio Grande do Sul, realizada durante o curso, traduzindo as 
experiências e conhecimento adquiridos:

Marcos e Carmelina

“No dia dez de novembro
     Marcado pra viajar
     Depois da orientação
     Nós fomos todos embarcar
     Teresinha entrou no carro
     Conosco se pois a rezar
     Para que Deus nos guiasse
     Pra Virgem nos abençoar ”

...
              “Na Lapa visitamos 

Leonardo
     E também sua plantação
     Fizemos a volta no sítio
     Pra vê pranta de feijão
     Vimos tanta amora preta
     A diversidade em criação
     Vimos barraca de feira
     E carrinho de irrigação”
     ...

“Visitamos agrofloresta
E também toda família

Nos receberam com prazer
E também com muita alegria

Se fosse fazer o gosto deles
Ali nós passava o dia

Peço pra eles e pra nós
A benção da Virgem Maria”
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 O casal conta que valeu muito à pena ter participado do curso, pois além do aumento na 
renda familiar com as práticas adotadas na agricultura, fizeram muitas amizades. Os versos de Seu 
Marcos revelam os sentimentos desse período: 

          “Eu hoje lhe agradeço
       Todos o que 

eu aprendi
       Seguindo as 

aulas de campo
       No curso não 

faltaria 
       No começo 

achei difícil
 Mas com calma, a gente ía”                                                                                            

...
“Hoje somo feliz

Com o produto natural                                                 
Pois fazemos pranta orgânica

Com capim, folha e casca de pau
Pois as pranta tem mais saúde

Tu pode comer, que não faz mal.”

PARA REFLETIR!
1 - O que entendo por sujeito coletivo?

2 - Por que é importante o trabalho em grupo?

3 - Vocês conhecem as formas de trabalho coletivo que existem?

VOLTAMOS A DAR VALOR AO QUE A GENTE FAZIA

 Pinhal, Vidro e Vargem do Tanque são bairros vizinhos e encontram-se distantes 40 km do 
município de Cunha – SP, às margens do ribeirão Sete Cabeças, um dos principais afluentes do 
rio Paraitinga. Os bairros estão em uma região de várzea, com o entorno montanhoso, local sujeito 
a enchentes, que todos os anos, dificultam o acesso e ocasionam prejuízos às famílias locais que 
dependem da agricultura para sua sobrevivência. 
 O bairro Vidro nesse trabalho ganha um especial destaque, pois foi onde o trabalho de 
conversão para a Agroecologia na Bacia do Rio Paraitinga, através do Projeto Empreendimentos 
Comunitários, começou.
 O nome Vidro se deve a presença de ”malacacheta” ou mica no solo, um mineral que se 
assemelha a cacos de vidro quando exposto ao sol. 
 Os agricultores adotaram a pecuária leiteira e de corte como sua principal atividade 
econômica há aproximadamente 50 anos. Porém, devido aos reflexos de uma agricultura de alto 
custo, as famílias já não conseguem manter-se apenas com esta atividade e, a maioria dos homens 
sai para trabalhar fora da propriedade como diaristas em fazendas de gado e eucalipto, tratoristas.
 A conversão agroecológica foi iniciada neste bairro no ano de 2009. Seu Israel Ângelo, hoje 
falecido, participou da Turma II do Curso de Agroecologia e Comercialização e é considerado por todas 
as famílias uma figura simbólica e impulsionadora dessa mudança. A família de Adail Ângelo, sobrinho 
de seu Israel, foi uma das primeiras a se envolver neste processo. 
 Quando se casaram, Seu Adail e Dona Silvana, foram morar num pedaço de terra da família 

 

  

Adail

sem animais e sem luz elétrica, ganharam sua primeira porquinha e 
arranjaram emprestada uma vaca que fornecia o leite para os filhos. Aos 
poucos foram conseguindo recursos para comprar sua primeira vaca. A 
criação de animais foi aumentando e demandando mais alimentos. Além 
do trabalho com os animais e nas suas roças de milho e feijão, Seu Adail 
também trabalhou como “camarada”, forma como chamam os diaristas 
na região.
 O casal tem sete filhos, sendo três deles casados e moradores 
de São José dos Campos e Pindamonhangaba; uma filha mora em 
Guaratinguetá. Os outros três filhos moram com os pais na roça: Janaina, 
(17 anos), Jeandre (15 anos) e Jaine (10 anos). Todos ajudam o trabalho 
na roça, cada um com sua tarefa diária.  
 Segundo Dona Silvana, a terra sempre “produziu” muito bem, e a 
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família cultivava milho, feijão, abóbora, arroz e algumas hortaliças, sem a ajuda de adubos ou 
agrotóxicos. Porém, mais recentemente, a terra não estava mais produzindo como antigamente, e a 
família teve que optar pela utilização de adubos industrializados, o que consumia uma parte da renda 
da família, além de degradar o solo. 
 Na propriedade do Seu Adail, foi feito um piqueteamento do pasto e sobressemeadura 
para diversificação das pastagens. Além disso, foi realizada em mutirão a construção de uma fossa 
biosséptica e proteção de fontes para garantir uma água potável, esta abastece sete famílias, a Escola 
do Bairro do Vidro e também a Capela São Pedro. Muitas famílias fora do bairro tem vindo buscar água 
devido a sua qualidade.
 Adail e sua família vivem hoje com duas hortas, um mangueiro, vários chiqueiros pequenos e 
dispersos, criação de galinhas, patos, porcos, perus, pintinhos e marrecos, portanto, o maior diferencial 
da propriedade é essa diversidade na criação animal. 
 Em setembro, início das chuvas, o trabalho na roça aumenta e mesmo com todos ajudando, Seu 
Adail e Dona Silvana vão dormir muito tarde devido à procriação dos porcos e cercas que demandam 
concerto.
 A renda mais expressiva da família consiste naquilo que é consumido mensalmente para a 
manutenção da vida dos moradores da casa. Um levantamento realizado com a família, demonstrou 
que o auto consumo anual é de R$ 8.832,00 (produção própria para o sustento da família), o que 
representa uma média de R$ 740,00/mês, ou seja, 1,2 salários mínimos que a família deixa de gastar 
em compras fora da propriedade a cada mês.
 Adail sabe a importância que tem a renda não monetária e acredita que consumir o que se 
produz na própria propriedade é uma forma de “se evitar ficar doente”. Enfatiza a importância das 
sementes crioulas/caipiras como garantia de uma semente de boa adaptação e qualidade superior 
àquelas compradas; usa praticamente a produção de milho para alimentação animal, e em menor 
quantidade para consumo na família.

 

  

PARA REFLETIR!
1 - Que estratégias você usa para comercializar sua produção?

2 - O que é renda monetária e renda não monetária?

3 - Você conhece outras experiências de produção para o autoconsumo da família?

UM OLHAR PARA O FUTURO

 Seu Adir, mais conhecido como Bi, conta que existiram muitos pinheiros (Araucárias) no 
bairro do Pinhal, o que deu nome ao mesmo. Mas devido à exploração indiscriminada de madeira, 
os “pinheiros do paraná” estão praticamente extintos por ali. 

 

herança que ele também vem transmitindo ao filho. O Bi conta que antes ninguém plantava com 
adubo, plantava com esterco.
 Mas o acesso ao “pacote tecnológico” foi cada vez mais ganhando adeptos, até que chegou 
na família do Bi:

     “Daí meu avô falô: Vocês tão sofrendo aí, eu vô dá um jeito. O adubo é mió 
[...] É um veneno que deus mi livre e guarde. 

Meu avô falô pra nóis: num pode pô a mão, tem que ser com a cuié” 
(Seu Adir, 46 anos)

 Com o tempo, o Bi percebeu que “num tava formando terra, tava acabando com o terreno”. 
Atualmente, a propriedade da família possui algumas árvores dispersas e um a área significativa de 
pasto. O quintal de casa é um grande jardim onde a Rosinéia cultiva roseiras, dálias, cravos e é onde 
a família cultiva as hortaliças para o consumo da família, dos animais e que são comercializadas. 
Tem ainda, o mangueiro, o chiqueiro e o viveiro de pintinhos.
 

Adir

 Bi nasceu na Vargem do Tanque (bairro vizinho do 
Pinhal) e quando se casou com Rosinéia, 12 anos atrás, 
vieram morar nas terras do pai dela, no Pinhal. Dos três 
filhos do casal, Marquinhos, com seus 11 anos já ajuda a 
família na roça. Ele aprende do pai (participante da Turma II), 
e com a mãe (Turma III), o conhecimento sobre agroecologia 
ensinado no curso e coloca em prática junto à família.
 Segundo o Bi, a região sofreu muito com a introdução 
de inovações como as sementes híbridas, os adubos e 
agrotóxicos, a partir da década de 1990. Mas sua família 
sempre cultivou boa parte de suas próprias sementes, uma
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 Na conversão, a família substituiu o adubo químico por esterco e urina de vaca, e a introdução 
de diversas variedades de hortaliças, milho, feijão e outros. Além disso, boa parte da produção já 
está sendo comercializada na vizinhança, na merenda escolar e na Feira dos Agricultores Familiares 
de Campos de Cunha, iniciada pelo grupo de Agricultores Familiares em transição agroecológica de 
Campos de Cunha em 24/12/2011. O Bi relata orgulhoso que ele ajudou a dar esse nome para a feira 
e que ele identifica exatamente quem são e devem ser os feirantes: agricultores familiares.
 Bi compreende perfeitamente a importância do planejamento de sua produção para obtenção 
de sucesso na colheita e na comercialização, por isso possui anotações de tudo o que se colhe para 
entregar na merenda e também na feira, bem como tudo o que recebe e é seu filho Marquinhos que 
o ajuda muito nisso. Enfatiza que é necessário sempre olhar lá na frente e colocar muita diversidade 
para que o retorno não dependa de uma coisa só, justamente por isso, vive dizendo que tem muitas 
profissões e faz um pouquinho de tudo. 
 Sua produção inclui variedades como couve, brócolis, alface, beterraba, espinafre, cebola, 
alho, alho-poró, laranja, limão, couve-flor, repolho, capuchinha que junto à venda do leite e do porco, 
complementam a renda familiar. 
 A renda familiar já melhorou muito, mas ainda há muito que avançar e o Bi sonha bastante com 
o futuro: 

 

  

“Se as coisas se encaminhar pra uma cooperativa, desde que existam 
acordos em comum, poderia até mudar minhas coisas aqui, fazer 

piqueteamento, isso reduz as doenças nos animais, e um ajuda o outro nas 
informações, cada lugar é um lugar, chove e faz sol diferente” complementa. 

Diz ainda que, o pequeno agricultor possui várias “profissões” 
(carpinteiro, leiteiro, diarista, etc..), e que as coisas na roça nunca 

terminam, sempre há o que melhorar, sempre há o que fazer. Quando 
não havia onde vender, tinha muita preocupação o que seria dos filhos... 

Agora minha família está toda junta, trabalhando e vivendo da terra.

PARA REFLETIR!
1 - Para que serve o planejamento da produção?

2 - O que é um Plano de Manejo Orgânico?

3 - O aumento da diversidade ajuda no aumento da renda?
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O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR...
                                                         (O que conquistamos?)

 A produção agroecológica de alimentos, através da ação coletiva das famílias agricultoras 
envolvidas em quatro anos de andamento, começa a desenhar uma nova perspectiva para o 
desenvolvimento rural sustentável no município de Cunha – SP. 
 Muitas famílias vêm somando-se a este processo e, a partir das realidades específicas de 
cada bairro, de cada propriedade e de suas próprias vidas conduzem o caminhar desta transição. 
Ao todo, 25 bairros rurais estão envolvidos em alguma atividade, 130 unidades de produção familiar 
fizeram parte de algumas das ações e 116 educandos foram formados nas quatro turmas do Curso de 
Agroecologia e comercialização. Sendo:

• Turma I - 15 educandos formados/2009; 
• Turma II - 35 educandos formados/2010;
• Turma III - 47 educandos formados/2011;
• Turma IV - 19 educandos formados/2012.

 Dois grupos de agricultores constituíram-se nessa trajetória o Grupo de Agricultores Familiares 
Agroecológico de Cunha e o Grupo de Agricultores Familiares em transição para a Agroecologia de 
Campos de Cunha. 27 famílias estão efetivamente no processo de transição para a Agroecologia, 
produzindo e comercializando seus produtos nos canais diretos de comercialização constituídos.
 Foram consolidadas duas estratégias de acesso ao mercado local: 

• Programa de Alimentação escolar (PNAE) – no qual 25 famílias fornecem alimentos 
semanalmente;
• Criação da Feira Agroecológica de Cunha e da Feira dos Agricultores Familiares de 
Campos de Cunha (venda direta) – na qual 12 famílias são feirantes;

 Calcula-se 80 toneladas de alimentos comercializados no período de 2009 à 2012.
 São ofertadas 100 variedades de produtos nas feiras ao longo do ano e no mínimo 60 variedades 
são comercializadas regularmente a cada mês. 
 

 O Grupo de Agricultores Familiares de Cunha iniciou o processo de cadastramento da OCS 
(Organização de Controle Social) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
 Foram realizadas três Feiras de Troca de sementes e mudas crioulas/caipiras de Cunha – SP 
(2010, 2011 e 2012), com mais de 140 variedades crioulas/caipiras de sementes, mudas e animais 
resgatados e reintroduzidos. 
 Participação nas Feiras Estaduais de Trocas de Sementes Tradicionais e Crioulas do Estado 
de São Paulo: Tenda da Lapa, São Paulo – SP (nov/2010); Botucatu – SP (set/2011) e organização da 
3ª feira em Cunha – SP (set/2012).
 Pelo menos, 20 práticas agroecológicas foram incorporadas como inovações tecnológicas: uso 
de adubação orgânica: biofertilizantes, compostagem, minhocário, adubos verdes de verão e inverno, 
uso de palhada; bloco nae para produção de mudas; plantio direto; inseticidas naturais; fungicidas 
naturais; controle biológico de cupim, formigueiros e carrapatos; piqueteamento de pastagens; sistemas 
agroflorestais; viveiros caseiros; podas; irrigação de baixo impacto, proteção de fontes, biofossas, etc.
 Foram implantados 11 campos de produção de sementes de adubação verde com variedades 
de adubos verdes de verão e inverno, foram também implantados campos para a multiplicação de 
grãos como milho, feijão, linhaça e ervilha.
 A renda monetária das famílias que compõem o Grupo de Agricultores Agroecológicos de Cunha 
vem crescendo a cada ano: comparando-se os resultados de 2011 em relação a 2010, o crescimento 
foi 34,79%; e,  2012 em relação a 2011, cresceu mais 27,05%.O faturamento médio de uma família que 
vende na feira e no Programa Municipal de Alimentação Escolar é de R$ 950,00.

Famílias agricultoras membros dos Grupos de Agricultores Familiares Agroecológicos de Cunha e Grupo de Agricultores 
Familiares em transição para a Agroecologia de Campos de Cunha
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OS SONHOS...                                                     

 Alguns pretendem diminuir a quantidade de vacas para melhorar a qualidade do pasto e 
aumentar a qualidade do leite gerando mais renda, outros dizem ter percebido há algum tempo que 
criar porcos da maneira convencional como fazem tem dado muito gasto e pouco retorno, ainda assim, 
dão uma de teimosos e mesmo sem achar a solução para a situação insistem no trabalho porque 
gostam muito da produção animal.
 Há quem diga que se a qualidade da verdura melhorar a renda também melhora junto porque 
os consumidores vão gostar mais ainda dos produtos. Há quem ainda sofre com a falta de água para 
o plantio e não consegue manter uma produção constante e em quantidade ao longo do ano. Há quem 
diga que o aumento da diversidade é fundamental para o sucesso da colheita e comercialização, pois 
o agricultor não fica dependente de um tipo de produção apenas. 
 A maior parte nem sequer imaginava que o consumo daquilo que é produzido em casa (renda 
não monetária) era tão alto e significativo quando colocado em valores monetários de gastos mensais 
familiares. Outros ainda acham que o autoconsumo pode melhorar ainda mais e percebem que a 
dependência das compras nos mercados na cidade tem que diminuir, principalmente por uma questão 
de saúde.
 Algumas famílias já planejam a chegada de novos filhos e desejam construir futuramente 
suas próprias Agroindústrias familiares para o processamento de geleias, doces, pães, bolos. Querem 
adquirir novos bens, fazer passeios e conquistar um pouco mais de conforto na vida para qualificar o 
trabalho que vem sendo feito. Outros dizem que assim como está já existem coisas demais para se 
fazer e, por vezes, ficam até confusos na organização do trabalho, mas que aos poucos vão dando um 
jeito de organizarem-se melhor.
 Dizem que o melhor de tudo é saber que hoje são responsáveis por uma produção de alimentos 
mais saudável gerando qualidade de vida em casa, para as famílias dos consumidores e para as 

“Vem, vamos embora
Que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer”

(Pra não dizer que não falei das flores – Geraldo Vandré)

crianças na Alimentação Escolar. Sentem-se muito felizes em ter conquistado dois espaços para 
a comercialização direta de seus produtos: as Feiras de Cunha e Campos de Cunha e também as 
entregas semanais no Programa Municipal de Alimentação Escolar (PNAE). 
 Querem ver os Planos de Manejo Orgânico das propriedades finalizados e a OCS (Organização 
de Controle Social) funcionando, para atestarem e garantirem, de fato, aos consumidores a qualidade 
de sua produção e, a partir disso, poderem estruturar-se para ampliar a comercialização, quem sabe 
para os municípios de Paraty (RJ), Guaratinguetá (SP) e Aparecida (SP).
 Alguns estão extremamente felizes por não precisarem mais trabalhar como diaristas, pois hoje 
são donos do seu tempo e não dependem mais de outras pessoas para garantir o sustento de suas 
famílias.
 Outros estão satisfeitos com o aumento da renda através destes canais e declaram que isto tem 
permitido a criação dos filhos com mais qualidade de vida e com maior proximidade entre os membros 
da família. Desejam imensamente que os filhos deem continuidade ao trabalho na roça e permaneçam 
por lá tirando da terra seu sustento sem ter que ir morar nas cidades.
 Muitos querem se alfabetizar ou voltar a estudar para poder fazer melhor as contas, atender 
melhor os clientes, para ler a Bíblia. Outros já estão fazendo faculdade para poder ensinar que o campo 
é um lugar muito bom de se viver.
 Com sabedoria, falam sobre a necessidade de profetizar sempre o bem, pensar positivo e ver 
o campo como uma boa e saudável forma de se viver.
 Os agricultores vão dia-a-dia construindo suas estratégias de sobrevivência e melhoria de vida. 
Aqueles que retornaram ao campo sentem-se hoje acolhidos pela terra que pouco a pouco, com muita 
mão na massa trabalham para recuperar. 
 Vários afirmam que decidiram permanecer na roça porque voltaram a fazer as coisas que 
estavam sendo esquecidas: cuidar da terra usando esterco e cinza; fazer mutirão e troca de dias entre 
os vizinhos; trocar as nossas sementes antigas; participar da Folia de Reis, da Congada e da Cavalaria 
de São Benedito. Agora fazemos um resgate “dos antigos”.
 Caminhando e plantando moldam-se novas perspectivas de vida e a capacidade de sonhar vai 
sendo retomada como prática necessária para lançarem um olhar para o futuro.²

O caminho se faz ao caminhar...

 ² Relato dos agricultores familiares do Grupo de Agricultores Familiares Agroecológicos de Cunha e Grupo de 
Agricultores Familiares em transição para a Agroecologia de Campos de Cunha nas reuniões de construção do Plano 
de Manejo Orgânico das propriedades realizada em outubro de 2012 e nos diálogos das avaliações participativas.
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UM POUQUINHO DA SERRACIMA                                                    

 A SerrAcima – Associação de Educação e Cultura é uma Oscip que tem como missão contribuir 
para o desenvolvimento do município de Cunha e região com base na inclusão social, na preservação, 
recuperação e conservação do meio ambiente e no apoio à educação e à cultura em seus aspectos 
mais amplos.
 Fundada em 1999, iniciou suas atividades com atendimento a crianças e adolescentes, em 
oficinas sócio-pedagógicas, sócio-ambientais e profissionalizantes; foi, também, gestora da Casa-
Abrigo “Trilhas da Infância”, no período de 2003 a 2009. Essas atividades eram mantidas com recursos 
da Secretaria Estadual de Assistência Social, além de doações e eventos solidários (leilão virtual de 
arte brasileira e leilão de artigos esportivos). 
 A partir de 2003, com apoio do Global Greengrants Fund (EUA) ampliou o escopo de sua 
atuação para o meio rural, origem da maior parte das crianças atendidas pela Casa Abrigo.  Para isso, 
iniciou um processo de mobilização e discussão com associações dos bairros rurais da Bacia do Rio 
Paraibuna – entorno do Parque Estadual da Serra do Mar. Esse processo culminou com a realização 
do 1º Seminário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Cunha, patrocinado pela Petrobras. 
 Em 2004, realizou o Curso modular de Agricultura, Cultura e Meio Ambiente para 25 jovens 
monitores, representantes de 04 associações de bairros rurais da região. O curso foi financiado pelo 
programa de fortalecimento institucional do CEPF – Crytical Ecosystem Partnership Fund / Aliança 
para a Conservação da Mata Atlântica e Global Greengrants Fund (EUA). Em 2005, mesmo sem apoio 
financeiro, os jovens capacitados e técnicos voluntários continuaram o trabalho junto às associações 
comunitárias com o desenvolvimento de iniciativas de produção agroecológica de hortaliças, cogumelo 
shitake e coleta de sementes florestais nativas.
 De 2006 a março de 2010, a SerrAcima estruturou sua ação junto às comunidades por meio 
do projeto Viver na Mata Atlântica, apoiado pelo PDA/MMA, com o objetivo de desenvolver modelos 
demonstrativos para a conservação da Mata Atlântica por meio de recuperação ecológica de matas 
ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O projeto possibilitou a formação de 20 
jovens monitores – curso modular com duração de dois anos; 35 pessoas capacitadas em SAFs e 25 
capacitadas no manejo agroecológico de pastagens. 
 As ações de recuperação florestal de matas ciliares foram potencializadas pela parceria com 
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, através da execução local do Projeto de 
Recuperação de Matas Ciliares (2006-2011), cujo foco foi desenvolver instrumentos, metodologias 
e estratégias para viabilizar um programa de restauração de matas ciliares de longo prazo e de 
abrangência estadual, resultando em 37 propriedades com ações de recuperação de matas ciliares; 19 
mil mudas plantadas; 15 mil metros de cercas e 30 hectares de mata protegidos.

 Concomitantemente, no período 2008-2009, com apoio do Casa – Centro de Apoio Sócio 
Ambiental, através do projeto “Saberes e Sabores do Pinhão”, um grupo de 20 mulheres, envolvidas 
no extrativismo do pinhão, foram acompanhadas através de oito oficinas para troca de experiências 
e receitas. O trabalho culminou na publicação de um livro de receitas, histórias e reflexões escritas 
coletivamente pelas mulheres do grupo e na participação na primeira exposição “O Pinheiro Brasileiro”, 
realizada pelo Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Cunha-Indaiá.
 O apoio recebido do PDA/MMA e do Casa possibilitaram à entidade estruturar a captação de 
recursos e realizar o diagnóstico participativo na bacia do Rio Paraitinga que resultaram respectivamente, 
na contratação dos projetos apoiados pela BVS&A e Petrobras.
 Em 2008, através do projeto Formação de jovens & desenvolvimento de cadeias produtivas 
agroecológicas, apoiado pela BVS&A – Bolsa de Valores Sociais & Ambientais, foi realizado diagnóstico 
das cadeias do leite, hortaliças e pinhão. Esse estudo orientou a priorização da cadeia de hortaliças nas 
ações de campo, em função do seu potencial produtivo e retorno econômico de curto prazo.
 Em julho de 2009, a SerrAcima ampliou suas ações para a Bacia do Rio Paraitinga, com destaque 
às ações no Bairro do Vidro e seu entorno, através do projeto Empreendimentos Comunitários: criando 
ambientes para a geração de trabalho e renda no município de Cunha, patrocinado pelo Programa 
Petrobras Desenvolvimento & Cidadania. O projeto possibilitou ampliar o alcance do trabalho de 
conversão para a Agroecologia em unidades de produção familiar de 6 para 16 comunidades rurais, 
na Fase I. Atualmente, na fase II do projeto recontratado para o período de mar/2011 a mar/2013, a 
SerrAcima atua em 25 comunidades.
 Em 2011, a SerrAcima firmou parceria com o Instituto de Amigos da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica – IA-RBMA para a implementação do Projeto “Construção participativa das Diretrizes 
de manejo sustentável do pinhão (Araucária angustifólia) a partir de uma visão da conservação da 
floresta com araucária e do uso do pinhão”, juntamente com outras instituições parceiras elaboraram 
a proposta de diretrizes para o manejo do pinhão, a fim de compor o Anexo da Instrução Normativa 
Conjunta n° 17 de 28/05/2009 pelo MMA/Mapa para a orientação do extrativismo orgânico do Pinhão. 
Ainda, em parceria com a IA-RBMA está implementando o Projeto “Parcerias para a Construção de 
indicadores de sustentabilidade das cadeias produtivas do Pinhão, Erva-mate, Juçara e da Piaçava 
como estratégia de conservação e de desenvolvimento na Mata Atlântica”, apoiado pelo Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade - FUNBIO. Para atender as demandas desses dois projetos, a SerrAcima já 
realizou o diagnóstico da Cadeia do Produtiva do Pinhão em Cunha – SP, através da realização de 
três oficinas de base sobre Saberes do Pinhão, totalizando 58 participantes, e um Seminário sobre o 
manejo sustentável do pinhão, com 109 participantes.
 Neste momento, segue a construção da sede própria – casa do Povo da Roça, casa da 
Agricultura Familiar Agroecológica, que abriga o Centro de Formação e Agroindústria. 
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“Niguém pode viver a vida de outro. 

Cada um tem seu próprio caminho, 

mas é possível acender archotes para 

iluminar o caminho dos outros “

Valdo Nóbrega




