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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 O presente relatório traz resultados da pesquisa primária realizada com agricultores 

familiares e representantes das associações/cooperativas gestoras locais do 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS – Programa Microbacias II 

e integra contrato firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão – SPG e a 

Fundação Seade.   

 A pesquisa buscou conhecer as percepções dos agricultores beneficiários e dos 

representantes das associações/entidades envolvidas no programa, acerca dos 

projetos de Sistemas Agroflorestais – SAFs implantados no âmbito do PDRS, em seus 

Subprojetos Ambientais – sob a gestão da Secretaria do Meio Ambiente – SMA e 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAA.  

 Os SAFs vêm sendo implementados em diferentes regiões do Estado de São Paulo, 

aliando ações produtivas e rentáveis à sustentabilidade e recuperação ambiental em 

pequenas unidades agrícolas, situadas em áreas com baixa produtividade, destinadas 

à recuperação e conservação da biodiversidade. As famílias beneficiárias são 

representadas por associações/entidades coletivas que, conforme previsto pelo PDRS 

e estabelecido em convênios, respondem pela implantação e desenvolvimento dos 

SAFs.  

 A pesquisa selecionou cinco projetos representados por associações/entidades 

coletivas em diferentes regiões do Estado. Foram entrevistados os representantes das 

associações/entidades, bem como duas famílias beneficiárias em cada uma das 

unidades coletivas, totalizando 15 entrevistas apoiadas por roteiro comum de 

questões.  

 Quanto às associações/entidades gestoras dos SAFs, percebe-se diversidade no que 

se refere a suas origens, trajetórias, capacidade de organização e mobilização dos 

associados, assim como suas práticas, desafios e oportunidades na implementação 

dos SAFs. Há conexão entre o papel desempenhado pela entidade que agrega os 

trabalhados e o sucesso do programa. Assim, associações que aliam capacidade de 

organização e representatividade junto aos associados, afinidade ou experiências em 

práticas agroecológicas mostram-se mais pró-ativas nas distintas fases do SAF, 

propiciando a disseminação de conhecimentos importantes sobre o projeto e o acesso 

a parcerias. Em alguns casos, contribuem para melhorias na organização da produção 

e na identificação de mercados, embora este último aspecto varie segundo as 

possibilidades da região identificada.   
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 De forma diversa, há associações/entidades que demonstram menor afinidade ou 

conhecimento em relação aos SAFs e às formas de produção não tradicionais ou 

agroecológicas em geral. Além disso, em um dos casos pesquisados, a associação 

tem sua representatividade questionada entre os entrevistados com o 

comprometimento do protagonismo na gestão dos SAFs, em especial nas atividades 

de comercialização. Outra entidade enfrenta dificuldades na mobilização dos 

associados, sobretudo em atividades destinadas à comercialização. 

 Todos os beneficiários tomaram conhecimento do projeto via associação ou entidade, 

que os reuniu e os informou sobre o PDRS e seus ganhos para o meio ambiente e 

para a agricultura em geral. Todos os interessados que quiseram participar do projeto 

foram aceitos pelas entidades não havendo processo de seleção ou restrição à 

participação por parte de todas as associações. 

 Os agricultores beneficiários do SAF apresentam trajetórias e formas de inserção 

diferenciadas nos assentamentos ou terras. Há indícios de que aqueles oriundos de 

antigas ocupações organizadas se mantenham mais ativos na produção e motivados 

em relação a adesão ao SAF. Foram comuns menções ao protagonismo das 

mulheres, tanto na busca por conhecimentos relativos ao SAF quanto na participação 

direta na produção e cultivo. Em alguns casos, esse comportamento se dá ao lado do 

baixo envolvimento por parte dos mais jovens. Em uma das localidades pesquisadas, 

há participação de novos agricultores, originários do meio urbano. A sua pouca 

experiência no trato rural, é compensada pelo interesse declarado por questões 

agroecológicas e pela implementação do SAF.  

 O PDRS foi de grande importância para o trabalhador iniciar a agricultura do SAF pois 

todos os incentivos e benefícios recebidos por meio do programa foram 

indispensáveis, uma vez que o primeiro desembolso financeiro para a implantação do 

sistema é muito mais alto do que no período posterior, de continuidade do projeto. 

Sem a ajuda do PDRS as entidades e os trabalhadores rurais não teriam condições 

de iniciar o SAF. Assim, O PDRS e a etapa de implantação do SAF são reconhecidos 

e valorizados pelos entrevistados, sobretudo como forma de prover a recuperação da 

terra, viabilizar diferentes cultivos e recuperar a biodiversidade local. Há indícios de 

que essas experiências tenham sido heterogêneas, algumas bastante exitosas, outras 

com resultados modestos e uma delas sem evidência de resultado algum. Essa 

diversidade sugere oportunidades de aprimoramento dessa etapa do programa. 

 A operacionalização do SAF como projeto coletivo e integrado em seus distintos ciclos 

– do planejamento da produção, aquisição de insumos até a comercialização e 

reinvestimento – pode aumentar sua efetividade quanto às oportunidades de 



 

SEADE 5 

rendimentos e, consequentemente, agregar capacidades no avanço e expansão dos 

SAFs. Nesse sentido, o incentivo ao trabalho coletivo e aos mutirões é ponto positivo 

para o desenvolvimento das culturas de SAF. Observou-se que os SAFs mais 

desenvolvidos contam com esse aspecto principalmente nas áreas de preservação 

permanente. As entidades que organizam os mutirões e sabem gerir o trabalho 

coletivo, sem a existência de conflitos, obtêm melhores resultados. 

 Em alguns casos, a participação dos associados junto às associações/entidades, não 

é intensa. Esse comportamento tende a comprometer iniciativas destinadas à 

organização da produção do SAF, seu beneficiamento e comercialização. Em um dos 

assentamentos, o elevado perfil etário dos associados e seu forte envolvimento na 

produção e cultivo agrícola explicam, em parte, esse comportamento. Além disso, há 

preferência por parte dos jovens pelas atividades profissionais urbanas em detrimento 

das rurais. E, em casos específicos, existe ainda a falta de cultura de cooperação entre 

os agricultores, habituados a práticas individuais.  

 As associações e entidades que fazem parcerias com outras instituições que praticam 

o SAF apresentam diferencial positivo em relação àquelas que trabalham isoladas. 

Essas parcerias podem auxiliar tanto nas questões de cultivo ou assistência técnica, 

suprindo lacunas, como em outras iniciativas. Em regiões de menor dinamismo 

econômico e capacidade de consumo, as articulações com prefeituras locais, 

universidades ou centros produtores de conhecimentos afins podem vir a contribuir 

para o acesso a consumidores e, eventualmente, “patrocinadores” do SAF.  

 Demandas por assistência técnica estão presentes em todos os depoimentos, 

variando suas características em função dos êxitos e da fase ou ciclo do SAF. Assim, 

o avanço e o êxito no desenvolvimento dos SAFs, pressupõem a assistência técnica 

específica, que eventualmente pode ser substituída pelo contato com experiências 

similares de SAF (presenciais ou à distância) ou acesso a orientações específicas.  

 Algumas dificuldades na implantação dos SAFs podem estar relacionadas à 

insuficiência do diálogo da associação com as famílias envolvidas, visando trocas de 

conhecimentos sobre planejamento e cronograma de execução dos projetos, desenho 

do SAF, capacidades de empreendimento familiar, ecossistema local – as 

características do solo e biodiversidade – seleção de espécies para plantio, manejo e 

armazenamento da produção.  

 A superação das dificuldades na implantação dos SAFs repercute obviamente em seu 

desenvolvimento. Há êxitos evidentes nas culturas implantadas, com avanços nos 

conhecimentos de seu manejo e nos resultados obtidos. Foram comuns nesses casos 
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a busca de orientação ou trocas de experiência e o acesso a alguma forma de 

assistência técnica.   

 Em todas as unidades visitadas, o principal retorno econômico do SAF, quando 

existente, provém da participação em programas públicos de incentivo à produção e 

comercialização de alimentos da agricultura familiar – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Acesso à Alimentação (PAA). Nesse 

ponto destacam-se as dificuldades relacionadas ao planejamento da produção, vis-à-

vis as regras e editais da administração pública. As associações/entidades atuantes 

em Ribeirão Preto e Promissão têm viabilizado, com apoio dos respectivos municípios, 

a comercialização direta ao consumidor. Esforços semelhantes vêm sendo 

empreendidos pela ONG Akarui, mas, aparentemente, com resultados mais modestos.  

 Há evidências de limitações na comercialização da produção dos SAFs, como 

sugerem alguns depoimentos, associadas aos seguintes fatores: falta de 

conhecimento sistemático e organizado acerca das potencialidades dos mercados 

regionais; insuficiência de recursos logísticos relacionados ao transporte da produção, 

sobretudo, para trajetos longos; e pequena capacidade de oferta individual, inclusive 

para atender aos programas sociais, seja na quantidade seja na diversidade dos 

produtos. Os depoimentos apontam a necessidade de estratégias coletivas voltadas 

ao planejamento e organização das produções individuais. No entanto, tais estratégias 

parecem demandar conhecimentos ainda pouco acessíveis a algumas 

associações/entidades visitadas. As entidades e trabalhadores que melhor resolveram 

esse problema e obtiveram soluções criativas (além da venda de produtos para os 

programas de governo) como, por exemplo, a venda de cestas orgânicas para a 

população, foram mais bem-sucedidas na manutenção do SAF.  

 Os benefícios decorrentes do SAF, são claramente percebidos pelos agricultores 

familiares que os destacam em seu discurso citando: a oportunidade de tornar 

produtivas as áreas destinadas à reserva; possibilidade de recuperação de solos 

desgastados e improdutivos; ganhos na qualidade dos alimentos a baixo custo de 

produção e na recuperação ambiental – geração de sombra, preservação de recursos 

naturais e recuperação da biodiversidade, entre outros.  Mas essa percepção varia, 

sendo influenciada, de um lado, pela própria trajetória do beneficiário, indicando que 

aqueles com vivências restritas às práticas da agricultura tradicional enfrentam 

maiores limitações na implantação do SAF e na percepção de seus resultados e 

efeitos, e, de outro, pelas experiências junto à associação/entidade, em suas formas 

de atuação e representatividade. 
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 Há um duplo benefício na consolidação do PDRS, tanto para os agricultores como 

para as associações que se desenvolvem nesse processo. Os avanços propiciados 

refletem-se no fortalecimento da estrutura organizacional da associação, ou seja, na 

maior capacidade de atuação da entidade impulsionada pela disponibilidade de 

recursos oferecidos pelo programa (aquisição de bens de produção como tratores, 

veículos e maquinário, capacitação dos integrantes da própria associação e dos 

agricultores, etc.). Reforça ainda seu papel para o fortalecimento da organização 

coletiva, considerada indispensável em programas destinados à agricultura familiar. 

 Os entrevistados manifestaram compromisso com a continuidade dos SAFs, mesmo 

sem os incentivos financeiros do PDRS. Os trabalhadores agrícolas relatam que, uma 

vez que obtiveram benefícios com as culturas de SAF, pretendem continuar 

praticando-a, embora, atualmente, não tenham condições de expandi-la pelo alto custo 

de mudas, insumos e demais materiais necessários.  

 Os recursos providos pelo PDRS para a implantação dos SAFs são lembrados e 

reconhecidos como indispensáveis para as condições e êxitos alcançados. Os 

depoimentos atribuem a viabilidade dos SAFs aos recursos advindos do PDRS, 

aliados aos esforços empreendidos por parte das famílias. 

 Do mesmo modo, os discursos da maioria dos beneficiários atribuem grande 

importância ao papel da Secretaria do Meio Ambiente para o PDRS, na forma de apoio 

de seus técnicos aos agricultores. 
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PARTE I 

APRESENTAÇÃO 

O presente relatório integra o Produto 6, volume 2 do contrato firmado entre a 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SPG e a Fundação Seade e destina-se à 

sistematização dos resultados da pesquisa primária realizada no âmbito do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS – Programa Microbacias II,1 em seus Subprojetos 

Ambientais – implementado pela Secretaria do Meio Ambiente – SMA e Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento.2   

O objetivo da investigação foi conhecer as percepções dos agricultores familiares e 

seus respectivos representantes das associações locais acerca das experiências decorrentes 

da implantação do PDRS e gestão do Sistema Agroflorestal – SAF.3 A pesquisa buscou inferir 

seu potencial de continuidade, distinguindo ganhos, limitações e desafios a partir dos 

conteúdos levantados por meio das entrevistas realizadas.     

O Programa Microbacias II – Subprojetos Ambientais, que segue marco conceitual e 

legislação ambiental vigente,4 tem por finalidade instituir e incentivar práticas produtivas 

sustentáveis na agricultura familiar, viabilizando melhoria das condições de vida dos 

produtores locais, simultaneamente à preservação e recuperação da vegetação nativa, da 

biodiversidade do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático.  

Para tanto, o programa vem sendo implementado a partir de 25 convênios firmados 

entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, e entidades coletivas 

que representam agricultores familiares, beneficiários do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PDRS.5 São previstas, desde sua implantação, ações coordenadas voltadas à 

aplicação e disseminação de conhecimentos técnicos específicos, apoio operacional local, 

sensibilização e capacitação dos beneficiários, interação técnica qualificada entre agentes 

locais, regionais e a coordenação do programa, entre outros pré-requisitos. 

                                                           
1 O PDRS, instituído pelo Decreto no 56.449, 29/11/2010, corresponde à segunda fase do Programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas e conta com financiamento do Banco Mundial.  
2 Sobre os componentes do programa, ver o manual operacional do Programa Microbacias II – Acesso ao mercado, 
Subcomponente 2.3 – Sustentabilidade Ambiental. Disponível em: <www.cati.sp.gov.br/microbacias2/upload/ 
documentos-tecnicos/ManualOp-PDRS-Microbacias2-set.2015.pdf>.  
3 SAF – Sistema Agroflorestal: sistema de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são 
manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras em uma 
mesma unidade de manejo, de acordo com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e 
interações entre estes componentes (Decreto Federal n. 7.830/2012, artigo 2º). 
4 Lei no 12.651, de 12/05/2012, Código Florestal Brasileiro. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 
5 A seleção das entidades se deu por meio de duas chamadas públicas que seguiram critérios definidos em Editais 
da Secretaria do Meio Ambiente, voltadas às entidades coletivas representantes de agricultores familiares. 
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Assim, o sucesso dos projetos SAFs apoiados pelo PDRS depende da presença ativa 

dos agricultores beneficiários nos diferentes momentos de sua implementação, bem como do 

seu comprometimento com a prática dos conceitos de sustentabilidade ambiental associada 

às iniciativas de negócio. Concorrem, para tanto, a atuação da entidade coletiva, o apoio de 

agentes públicos e diferentes parceiros na provisão de recursos e conhecimentos técnicos.  

A avaliação realizada pela Fundação Seade, por meio de metodologia de pesquisa 

qualitativa – entrevistas com roteiro semiestruturado –, investigou a percepção dos 

agricultores familiares beneficiários do programa acerca do papel do SAF e das práticas 

ambientais em suas vidas pessoais, atividades produtivas e econômicas. Pesquisou ainda as 

condições de implantação e de execução do projeto.  

Além disso, foram entrevistados os representantes das entidades coletivas 

(associações, cooperativas ou ONGs) gestoras do PDRS, no sentido de identificar suas 

formas de atuação e contribuições ao SAF e eventuais efeitos dessa experiência no 

fortalecimento das próprias entidades.6  

O relatório é composto de duas partes. A primeira traz, além desta apresentação, uma 

breve descrição do programa, a metodologia e critérios de investigação, e a síntese dos 

resultados da pesquisa. A segunda parte apresenta os relatos sobre cada um dos cinco 

assentamentos/organizações coletivas pesquisados.  

Para cada assentamento/organização faz-se uma breve contextualização das 

circunstâncias observadas no trabalho de campo e a descrição da trajetória e formas de 

atuação da associação/entidade coletiva. É abordada sua participação na implantação e 

desenvolvimento do PDRS, bem como as dificuldades e oportunidades observadas, segundo 

a percepção das lideranças entrevistadas. Em seguida, são apresentadas as características 

socioeconômicas das famílias beneficiárias entrevistadas, sua trajetória de vida e ingresso no 

assentamento, formas de cultivo e comercialização da produção no lote, adesão ao PDRS e 

suas percepções quanto à implantação e resultados do SAF. Perguntou-se tanto para as 

entidades quanto para os agricultores as expectativas das famílias de continuidade do projeto 

SAF.  

  

                                                           
6 A pesquisa não incluiu a investigação de aspectos técnico-ambientais e econômicos, realizados por outros 
agentes avaliadores, conforme documentos do programa consultados: Termos de Referências no 03/2015 
(Executar Avaliação Econômico-financeira de Sistemas Agroflorestais), e no 14/2015 (Contratação de Consultoria 
para Realizar Monitoramento de Projetos de Restauração, em conformidade com a Portaria CBRN no 01/2015 que 
estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica), da Secretaria do Meio Ambiente 
do Governo do Estado de São Paulo. 
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BREVE DESCRIÇÃO DO PROGRAMA  

Iniciado em 2010, o PDRS vem sendo implementado pelas Secretarias de Agricultura 

e Abastecimento e do Meio Ambiente, com financiamento do governo estadual e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) – Banco Mundial. Seu objetivo é 

apoiar ações produtivas e rentáveis que promovam a sustentabilidade e recuperação 

ambiental, conforme legislação vigente. Essas ações vêm se dando, sobretudo, na 

implantação de SAFs em pequenas unidades agrícolas de base familiar, representando 

possibilidade de aliar produtividade e acesso a mercados com recuperação e preservação do 

sistema ambiental com usos sustentáveis dos recursos naturais.  

Entre 2013 e 2014, a SMA selecionou, por meio de edital referente ao PDRS em seus 

Subprojetos Ambientais, propostas de SAFs7 apresentadas por entidades coletivas (sem fins 

lucrativos) de agricultores familiares com as quais a Secretaria vem atuando a partir de 

convênios destinados a apoiar a implantação dos SAFs em seus objetivos citados,8 provendo 

recursos financeiros, materiais e capacitações técnicas.  

Os SAFs, iniciados em 2014, representam 19 projetos implementados em diferentes 

regiões do Estado. A cobertura prevista pelo PDRS corresponde a mais de 500 hectares no 

Estado, sendo a maior parte considerada degradada ou com baixa produtividade,9 o que 

demanda ações de conservação ou recuperação ambiental a serem realizadas pelos SAFs.  

Por meio do PDRS, os projetos SAFs contemplam cerca de 500 famílias, a maior parte 

delas assentada, pela reforma agrária, em áreas degradadas para recuperação ou 

preservação. As famílias beneficiárias são organizadas e representadas por entidades 

coletivas que, conforme previsto pelo PDRS,10 respondem pela implantação e 

desenvolvimento dos projetos SAFs, conforme convênios estabelecidos. Essas entidades, 

segundo documentação do programa, correspondem a 11 associações locais, seis 

cooperativas e duas organizações não governamentais – ONGs, com atuação na área 

ambiental. A estrutura institucional que viabiliza a operacionalização do programa envolve as 

unidades regionais das Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura, instaladas no interior 

do Estado, além de consultorias contratadas ao longo da implementação.  

                                                           
7 As propostas incluem os Sistemas Agroflorestais complexos, biodiversos e sucessionais com variedade e 
densidade elevada, os Sistemas Agroflorestais simples, com baixa diversificação e menor densidade e o 
Sistema Agrossilvopastoris, com associações de árvores madeiráveis ou frutíferas com animais e/ou sua 

alimentação, com ou sem presença de cultivos anuais ou perenes. 
8 Conforme Decreto Estadual no 59.262, de 05/06/2013, que autoriza a celebração de convênios entre SMA e 
associações/cooperativas de produtores rurais e ambientais.  
9 Desse total, aproximadamente 190 hectares são de reserva legal, 40 hectares de área de preservação 
permanente e 301 hectares estão em áreas agricultáveis de uso livre (sem restrições legais). Sobre isso ver: 
Peruchi et al. (2015).  
10 Sobre isso ver Edital – Chamada PDRS/AS 02, SMA, 26/12/2013.  
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A execução e o acompanhamento do programa exigem de seus atores capacidade de 

observação da legislação pertinente, aplicação dos conhecimentos técnicos específicos, além 

de organização e gerenciamento dos projetos. Esse conjunto supõe a sensibilização e 

capacitação dos beneficiários, a interação técnica qualificada entre os agentes e 

representantes locais, técnicos regionais e coordenação do programa, bem como 

conhecimento das características locais e sua biodiversidade: clima; condições do solo; 

presença de recursos naturais; culturas agrícolas indicadas; espécies vivas. São importantes, 

ainda, potenciais humanos e de mercado. 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE INVESTIGAÇÃO 

Com base em critérios técnicos discutidos e pactuados entre as equipes do projeto – 

SMA, SPG e Fundação Seade –, foram selecionadas cinco entidades coletivas 

representativas dos agricultores familiares, conveniadas do PDRS, sendo seus 

representantes diretivos convidados a participar de entrevistas, previamente agendadas. 

Investigação similar foi realizada com duas famílias beneficiárias do PDRS, em cada um dos 

cinco assentamentos visitados, totalizando dez famílias entrevistadas.11 Todas elas foram 

abordadas em seus locais de moradia e produção, conforme roteiro de entrevista elaborado 

para essa finalidade.12 A pesquisa totalizou 15 entrevistas, variando cada uma delas entre 

uma e duas horas de duração, conforme o perfil do entrevistado.  

Importante destacar que os critérios que orientaram a seleção (intencional) das cinco 

unidades coletivas visaram contemplar condições distintas entre os projetos quanto aos 

aspectos considerados capazes de influenciar o andamento e sucesso do programa. Os 

critérios de seleção contemplaram: tipos distintos de organização coletiva (associações, 

ONGs e cooperativas); existência ou não de assistência técnica aos beneficiários; e condições 

diferenciadas de produção e acesso aos mercados (aptidão da terra, localização das áreas, 

escoamento da produção). Além disso, levaram-se em conta diferentes momentos da 

implementação e avanço dos SAFs – sendo que todos os selecionados tinham pelo menos 

um ano de implantação do programa. Também se considerou famílias com diferentes 

trajetórias.13  

                                                           
11 Vale lembrar que metodologias qualitativas visam o aprofundamento da compreensão dos temas investigados 
a partir de um variado leque de casos selecionados. Assim, seus resultados não se prestam à generalização por 
não terem representatividade estatística, mas permitem aprofundar a compreensão de processos e mecanismos 
envolvidos na configuração da realidade observada. Sobre isso, ver: King, Keohane e Verba (1994).  
12 Os roteiros destinados aos representantes diretivos das entidades coletivas, bem como aquele direcionado aos 
agricultores familiares, foram elaborados pela equipe Seade e discutidos com as áreas técnicas da SMA e SPG. 
A finalização produzida pelas equipes foi a utilizada na pesquisa primária e encontra-se no Anexo 1. 
13 A sistematização das decisões e documentos que orientaram a definição desses critérios compõe o relatório de 
andamento Produto 4 do presente contrato. 
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Assim, foram selecionados para pesquisa os seguintes empreendimentos coletivos:14   

 Cooperativa dos Produtores Campesinos − Coprocam (Promissão, RA de Bauru);  

 Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara (Ribeirão Preto, RA de 

Ribeirão Preto);  

 Associação Antônio Conselheiro (Guarantã, RA de Bauru);  

 Cooperativa dos Agricultores Familiares 16 de Maio – Coopmaio (Iperó, RA de 

Sorocaba); 

 ONG Akarui (São Luís do Paraitinga, RA de São José dos Campos). 

As visitas a cada um dos empreendimentos foram previamente agendadas pelos 

gestores da SMA, responsáveis pelo projeto nas respectivas regiões. A equipe da Fundação 

Seade foi a campo, acompanhada pela equipe da SMA, entre novembro e dezembro de 2016. 

A permanência em cada um dos empreendimentos foi de cerca de dois dias, período 

considerado suficiente para a realização das entrevistas com famílias beneficiárias e 

representantes das organizações coletivas. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas 

para versão editada. Após essa sistematização, seus conteúdos foram debatidos 

internamente, subsidiando o plano analítico que orientou o presente relatório. A análise tem 

por foco prioritário a identificação dos aspectos fundamentais referentes à implementação e 

continuidade do SAF, segundo a percepção de seus executores – lideranças locais e famílias 

beneficiárias, entrevistados a partir dos roteiros de investigação utilizados. 

                                                           
14 As características que distinguem os empreendimentos selecionados, quanto aos critérios propostos, 
encontram-se detalhadas no Anexo 2. 
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Localização dos Sistemas Agroflorestais no Estado de São Paulo 
 

 

Fonte: Araújo (2016); Fundação Seade. 



 

SEADE 14 

SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Este item procura sintetizar os resultados da pesquisa nos diferentes 

assentamentos/organizações destacando-se: características das associações e dos 

beneficiários, percepções sobre implantação e desenvolvimento do SAF, suas dificuldades e 

potencialidades.  

A presente pesquisa tem por expectativa aumentar a compreensão acerca das 

possibilidades de avanço dos SAFs nas localidades visitadas, seja por meio da manutenção 

e dinamização das experiências em curso, seja por meio de sua ampliação para outras 

famílias. Essa indagação, frequente em avaliações de programas sociais, refere-se à 

capacidade por parte dos beneficiários de dar continuidade aos projetos em curso. No caso 

específico do SAF, supõe-se que o projeto assegure retornos econômicos regulares, capazes 

de prover vida digna aos agricultores e familiares, bem como possibilite investimentos na 

manutenção e avanço do empreendimento, respeitando os objetivos do programa.  

Os resultados apresentados a seguir compreendem evidências objetivas extraídas das 

entrevistas realizadas, portanto, constituídas a partir da percepção dos beneficiários acerca 

das condições de implementação do SAF e práticas de atuação e representação coletivas. 

Procura-se qualificar as especificidades observadas, tanto no perfil de atuação das 

associações/entidades quanto dos beneficiários, com ênfase no processo de implantação dos 

SAFs, seu desenvolvimento e resultados. Espera-se, desse modo, aumentar a compreensão 

acerca dos desafios e avanços entre os casos estudados.   

Características das associações 

A pesquisa aponta diferenças importantes entre as associações/entidades de 

representação coletiva, gestoras dos projetos SAFs visitados. Variam suas origens e 

trajetórias, formas de organização e mobilização, bem como suas práticas na implementação 

dos SAFs, conforme sintetizado a seguir. 

Responsável pelo projeto SAF no assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto, 

implantado entre 2013 e 2016 e em estágio avançado, o Centro de Formação Sócio-agrícola 

Dom Hélder Câmara, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, destaca-

se por seu papel na organização de 264 famílias, desde os primeiros acampamentos na área, 

em 2003, bem como por seu apoio e liderança na manutenção produtiva do assentamento. 

Acrescente-se, a esse papel, sua atuação compromissada com o incentivo às práticas 

agroecológicas e à formação dos agricultores associados, desde as origens do assentamento. 

Pró-ativo, o Centro Dom Hélder Câmara mantém reuniões periódicas com associados e 
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promove cursos e trocas de experiências entre parceiros de SAF. Contam para essa dinâmica, 

além da trajetória do Centro de Formação e do assentamento, o comprometimento de seus 

dirigentes com as causas do campo e, em especial, a consciência acerca do papel 

representado pela adesão aos SAFs. 

As características do Centro Dom Hélder Câmara tendem a aumentar sua capacidade 

de atuação no apoio ao SAF, inclusive na constituição de redes de parcerias,15 que antecedem 

ao PDRS. Essas parcerias vão do apoio técnico e formação dos agricultores até a organização 

da oferta e comercialização direta da produção aos consumidores em municípios vizinhos. O 

importante papel representado por essas práticas vem contribuindo para o êxito do SAF, 

inclusive de sua capacidade de produção que, em boa medida, passa pela estruturação de 

sistema coletivo de comercialização. Para tanto, a atuação da entidade e dos núcleos 

organizados com essa finalidade tem sido decisiva.  

A associação Antônio Conselheiro (Guarantã) inicia sua atuação em 1999, com a 

atribuição de garantir a permanência das famílias no assentamento recém-conquistado, 

ocupando-se, na época, de administrar o acesso às cestas de material de construção 

enviadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para a edificação 

das moradias, bem como da organização dos trabalhadores para essa finalidade. Tratava-se 

de assentamento destinado a um conjunto variado de famílias que vinham de diferentes 

ocupações malsucedidas. Passados quase 20 anos, a atual gestão representa cerca de 80 

famílias e parece enfrentar dificuldades na organização e mobilização das mesmas, tendo sua 

representatividade questionada entre os beneficiários entrevistados, não sendo a única 

entidade atuante no assentamento, dadas as dissidências constituídas. Há relatos de que a 

associação não promove reuniões regulares e não faz prestação de contas para seus 

associados, além de não conseguir manter programação organizada em relação ao SAF (em 

curso em 23 lotes, em Áreas de Proteção Ambiental – APP) e ao trabalho coletivo. Quanto às 

decisões e atividades de comercialização, essas não vêm sendo lideradas pela associação, 

sendo assumidas individualmente, pelos próprios produtores.  

A Cooperativa Produtores Campesinos, criada há quatro anos, conta com 45 famílias 

cooperadas dos Assentamentos Dandara e Reunidas (Promissão), sendo 22 famílias no SAF. 

O projeto vem se mostrando estratégico, representando a oportunidade de implantação 

                                                           
15 Trata-se da parceria com a Associação de Produtores Agroflorestais da Barra do Turvo e Adrianópolis, conhecida 
como Cooperafloresta, considerada entre pesquisadores e acadêmicos referência em sistemas agroflorestais. A 
Cooperafloresta, formalizada em 20 de maio de 2003, conta com cerca de 110 famílias organizadas em 22 grupos, 
envolvendo 322 pessoas. Suas origens remetem ao trabalho pioneiro com agrofloresta iniciado em 1986 por duas 
famílias agricultoras, a partir de um curso ministrado em Barra do Turvo pelo agricultor Ernst Götsch. Práticas de 
orientação coletiva e de formação de agentes multiplicadores apoiam iniciativas que visam a inclusão social e 
geração de renda, recuperação e conservação dos recursos naturais, resgate cultural e protagonismo das famílias 
agricultoras. 
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produtiva das áreas de reserva e recuperação das terras desgastadas pela criação de gado. 

A entidade é reconhecida entre os beneficiários entrevistados por seu trabalho e envolvimento 

nos projetos em curso, inclusive o SAF. É atuante na comercialização de parte da produção 

(Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE), efetivando parcerias com a prefeitura e viabilizando cursos e seminários destinados 

aos agricultores. Há indicações de êxitos nas culturas de SAF, mas também de limitações 

ocasionadas por decisões na implantação que se mostraram pouco adequadas ao 

ecossistema local. Características típicas da região, considerada seca, representam desafio 

à diversificação das culturas no SAF. 

A Coopmaio constituiu-se formalmente em 2011 para atender às exigências do PNAE, 

mas suas lideranças participavam do assentamento, em Iperó, desde as primeiras ocupações 

há cerca de 20 anos. A cooperativa é atuante na gestão do SAF desde sua implantação e 

responsável por organizar a comercialização da produção para os programas de merenda 

escolar, mas enfrenta reiterados desafios. Os benefícios decorrentes das práticas de mutirão 

e trabalho coletivo que caracterizaram a fase inicial do PDRS no assentamento foram 

destacados em entrevista, mas não parecem ter perdurado entre os associados. A entidade 

parece enfrentar dificuldades diante da pouca participação dos associados, comprometendo 

iniciativas destinadas à organização da produção do SAF, seu beneficiamento e 

comercialização. O perfil etário elevado dos associados e seu intenso envolvimento na 

produção e cultivo agrícola explicam parte dessa situação, complementada pela baixa 

disponibilidade dos jovens que buscam atividades profissionais na cidade, ainda que frágeis 

e mal remuneradas. Nessa direção, há menção ao protagonismo das mulheres, inclusive mais 

idosas, e de sua participação direta na manutenção do SAF. Esse comportamento, a despeito 

do avanço que possa representar,16 traz preocupações na medida em que reflete a pouca 

participação de outros membros família, em especial os mais jovens.      

Outro problema enfrentado pela cooperativa refere-se às disputas envolvendo a 

destinação das terras onde se situa o assentamento, trazendo insegurança jurídica às famílias 

assentadas.17 Além disso, há problemas com a regularização fundiária, diante do recente 

ingresso de novas famílias no assentamento18 e das exigências na regularização dos lotes, 

                                                           
16 A relevância do papel da mulher na produção rural é corroborada pelo destaque que assume entre as atividades 
promovidas pelo Incra, conforme Relatório de Gestão do Exercício de 2014. MDA/SP, 2015. 
17 Trata-se de cessão de uso das terras para fins de assentamento do Ibama para o Incra, ainda não registrada 
oficialmente, conforme tratado na Parte II do relatório. 
18 As motivações variam entre a aquisição, por compra, do lote e, de forma mais complexa, a posse por força da 
inclusão da família entre os cadastramentos do Incra. Nesse último caso, levando a conflitos violentos entre a 
família estabelecida no lote e a recém-chegada. Esse episódio é narrado mais à frente na segunda parte do 
relatório. 
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com riscos de comprometimento do SAF. Há outras regulamentações19 pendentes que, 

segundo depoimentos, podem inviabilizar o acesso a programas públicos, inclusive ao PNAE, 

comprometendo a participação nos editais para oferta de alimentos à merenda escolar. Esse 

conjunto de demandas representa ônus à Coopmaio na medida em que demandam 

conhecimentos da legislação e do funcionamento da burocracia pública, pouco acessíveis às 

lideranças locais.   

Outros desafios enfrentados pela Coopmaio encontram-se na organização da 

comercialização da produção do SAF. Investimentos no planejamento coletivo da produção 

junto aos agricultores seriam promissores, mas também seria necessário promover a 

mobilização de redes de apoio para escoamento desses produtos, uma vez que não parece 

haver segurança quanto aos mercados disponíveis para essa oferta.    

A ONG Akarui iniciou sua atuação na região em 2003, em projetos sociais e, 

sobretudo, ambientais, reunindo conhecimentos e constituindo parcerias destinados à 

promoção de ações de sustentabilidade. Essa experiência acrescida dos esforços 

empreendidos a partir da enchente de 2010 no município fizeram da Akarui importante 

referência na região. A ONG reúne e representa variado perfil de famílias, sendo poucas 

originárias do próprio município e outras compostas por novos agricultores com pouca 

experiência na produção rural, inclusive, alguns originários do meio urbano, mas com 

afinidades com a produção agroecológica. A Akarui responde pela assistência técnica e 

capacitações nos SAFs e no sistema SAF-silvipastoril, atendendo a 14 famílias beneficiárias 

do PDRS em 16 áreas. O projeto tem o propósito de aliar conservação e produção no meio 

rural.   

Características dos beneficiários 

Quanto aos agricultores beneficiários do PDRS entrevistados, nota-se que a origem 

rural é quase regra. Para muitos deles, a vida rural esteve associada a condições de vida 

desfavoráveis, razão pela qual alguns, no passado, chegaram a se estabelecer na cidade, 

mas, diante de inúmeras dificuldades, retornam ao campo seja participando em ocupações 

organizadas pelo MST, seja ingressando em assentamentos já estabelecidos. Menos comuns 

foram os casos em que a vida no campo foi uma escolha, após trajetória exclusivamente 

urbana, como foi observado em São Luís do Paraitinga.   

Há agricultores que sobrevivem exclusivamente do que produzem, no conjunto do lote 

ou até mesmo no SAF, como citado em entrevistas em Ribeirão Preto, Promissão e Iperó. 

                                                           
19 Trata-se da obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) em risco por aplicação de critérios pouco 
transparentes, segundo o entrevistado. 
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Existe também aqueles que a renda familiar renda com trabalhos na cidade ou com benefícios 

da previdência, caso dos mais idosos.  

O protagonismo das mulheres, inclusive idosas, nos cuidados cotidianos com SAFs foi 

destacado pelos entrevistados que atribuem essa atuação a certa confluência entre as 

exigências nos cultivos de SAF e as habilidades e dedicação por parte das agricultoras. Mas, 

além dessa motivação, há menção à pouca disponibilidade de força de trabalho no âmbito 

das próprias famílias, diante do especial interesse por parte dos mais jovens em buscar 

ocupações tipicamente urbanas. Por outro lado, há experiências bem-sucedidas de 

envolvimento dos jovens nas atividades de comercialização da produção, sinalizando que o 

uso das capacidades e conhecimentos, valorizados pelos próprios jovens, podem ser o 

atrativo para essas atividades. Nesse sentido, pode haver situações nas quais a produção em 

si venha constituir desafios às famílias pela falta de força de trabalho.    

A despeito das distintas características e origens, seja das associações/entidades seja 

dos beneficiários, os depoimentos sugerem que o PDRS vem sendo assimilado entre esses, 

que destacam: oportunidade de tornar produtivas as áreas destinadas à reserva; meio de 

recuperação de solos desgastados e improdutivos; recuperação ambiental, recuperação da 

biodiversidade e ganhos na qualidade dos alimentos a menor custo de produção, entre outras. 

Mas essa assimilação parece variar, sendo influenciada pela trajetória e experiências do 

beneficiário, pela afinidade com projetos similares ao SAF, pelo acesso a informações e pelas 

condições no desenvolvimento dos SAFs. Assim, aqueles que haviam tido contato apenas 

com práticas da agricultura tradicional, sem proximidade com preocupações típicas da 

agroecologia ou das questões ambientais, enfrentam maiores limitações na implantação do 

SAF.  

Além disso, a participação em iniciativas coletivas voltadas para discussão, 

planejamento e busca de soluções relativas à produção e comercialização não parece ser 

uma regra entre os agricultores. Ao contrário, existe diferenças de adesão às iniciativas 

coletivas, o que parece limitar as possibilidades de ganhos no SAF, seja na busca de 

mercados seja na organização da produção. Guardadas as diferenças, as exceções, nesse 

caso, são representadas pelo Centro Dom Hélder Câmara e pela Associação Campesinos.    

Sobre a implantação do SAF 

A fase de elaboração dos projetos para adesão ao PDRS e à implantação do SAF foi 

observada, em geral, como um desafio às entidades envolvidas, exigindo decisões apoiadas 

tecnicamente e conhecimentos acerca da burocracia pública. A presença de técnicos 

especializados foi considerada indispensável para essa etapa do projeto. Diante desses 



 

SEADE 19 

desafios, parece ter sido pequena a participação das famílias nas discussões relativas aos 

projetos, diminuindo seu contato com os princípios propagados pelo SAF, o que pode implicar 

limitações para aquelas menos familiarizadas com práticas dessa natureza. 

Conforme esperado, a implantação dos SAFs supõe diferentes etapas e, portanto, 

aprendizados – escolha e demarcação da área; análise e preparação do solo; planejamento 

e, por fim, estratégias de execução do plantio –, que diferem quanto aos resultados 

alcançados, explicando, em parte, diferenças nas percepções dos entrevistados. Pode-se 

dizer que cada SAF tende a trazer consigo experiência e especificidade próprias, o que torna 

o projeto bastante desafiador e explica a percepção comum entre os entrevistados sobre a 

necessidade de orientações e apoio técnico quase que contínuo.   

Assim, fundamental ao desenvolvimento do programa, a etapa de implantação do SAF 

foi reconhecida e valorizada pelos entrevistados. Para alguns, sobretudo, como forma de 

prover a recuperação da terra, viabilizar diferentes cultivos e recuperar a biodiversidade local. 

Mas as experiências foram heterogêneas, algumas bastante exitosas, outras com resultados 

ainda modestos e uma delas sem evidência de resultados.  

Na percepção dos entrevistados, tudo o que foi oferecido pelo programa PDRS/SAF, 

como mudas, equipamentos, tratores, caminhão para transporte da produção, insumos e 

capacitações, foi considerado fundamental para sua implantação e atual estágio de 

desenvolvimento. E, sobretudo, esses recursos são considerados fora das possibilidades 

financeiras dos entrevistados, inclusive das associações/entidades coletivas. Da mesma 

forma, as ações destinadas a otimizar e baratear a compra de insumos, fazendo-a de forma 

coletiva, ainda são desafiadoras na visão de algumas lideranças entrevistadas, enquanto para 

outras sequer são percebidas importantes.  

A noção acerca da necessidade de subsídios (mudas, equipamentos, insumos para 

terra) e presença de assistência técnica ou capacitações para a implantação do SAF foi 

unânime entre os entrevistados. 

De fato, a demanda por conhecimentos técnicos estende-se às diferentes etapas da 

implantação e refere-se a necessidades diversas, indicando especificidades entre os 

empreendimentos visitados.  

Houve ênfase quanto à necessidade de orientações técnicas e gerenciais para o 

planejamento e definição do cronograma de execução dos projetos. Também apoio técnico 

para conhecimento detalhado do solo, seleção de espécies para plantio, manejo e 

armazenamento. Parte dessas dificuldades parece estar associada à necessidade de um 

diagnóstico mais apurado das características (e desafios) de cada ecossistema e 

empreendimento familiar, supondo inclusive maior interação com as famílias envolvidas. Essa 
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demanda evidencia-se, particularmente, nos assentamentos de Guarantã, Iperó e, de forma 

menos intensa, em Promissão.20  

No caso de Guarantã, houve menção a problemas na implantação do SAF, junto a um 

beneficiário, no plantio das árvores nativas que foi considerado pelo entrevistado mal 

orientado, comprometendo o posterior avanço e diversificação dos cultivos. No caso de Iperó, 

o beneficiário atribui a falta de sucesso de seu SAF – com a perda de cerca de 300 mudas de 

árvores frutíferas e 200 nativas – à insuficiência da assistência técnica seja na avaliação 

prévia da terra e de suas condições produtivas, seja na proteção das mudas plantadas, que 

sucumbiram às formigas.  

Há indicações de êxitos importantes em Promissão, sobretudo em cultivos de abóbora 

e mandioca, com colheitas, inclusive, generosas. No entanto, ambos os cultivos vieram em 

substituição ao milho, que não obteve êxito, sinalizando a superação de limitações 

decorrentes da etapa inicial do projeto. Além disso, há dificuldades representadas pela 

limitação do acesso à agua, exemplificada pelo insucesso no plantio de mudas de coco, 

posteriormente transpostas para áreas mais adequadas. A região é considerada seca e, 

embora o assentamento disponha de reservatório coletivo destinado às irrigações, o acesso 

ao mesmo supõe investimento individual por parte das famílias (infraestrutura e energia 

elétrica), nem sempre disponíveis, como no caso do entrevistado. Assimilada na manutenção 

do atual SAF, essa condição merece ser avaliada diante dos objetivos de expansão do projeto.   

De forma diversa, sinalizando resultados a partir do SAF, houve um caso em Iperó, em 

que investimentos próprios da família foram aplicados na construção de sistema de irrigação 

destinado à produção. Nesse caso, o entrevistado contava com economias oriundas de anos 

de trabalho no meio urbano em complementação à produção rural.  

Entre outros aprendizados, a fase da implantação proporcionou a experiência do 

trabalho coletivo, reconhecida nos depoimentos pela capacidade de potencializar resultados, 

como no caso do plantio das mudas por mutirão, e ampliar o acesso a conhecimentos. Além 

disso, o trabalho coletivo parece representar aprendizado capaz de se estender a outras 

práticas. Exemplo disso são as atividades destinadas à comercialização, organizadas pelo 

Centro Dom Hélder Câmara, envolvendo os próprios associados, detalhadas na parte II desse 

relatório.  

Ainda no Centro Dom Hélder Câmara, observou-se que as práticas coletivas, 

destinadas à implantação dos SAFs, foram organizadas de modo a iniciar o cultivo em 

pequenos espaços do lote, próximos à moradia do agricultor. O intuito dessa estratégia era 

                                                           
20 Essa análise pode ser aprimorada à luz dos conteúdos que compõem os requisitos para a seleção dos projetos 
de SAF, conforme Editais do PDRS. Os projetos devem conter a identificação de: espécies nativas e exóticas a 
serem implantadas no SAF; metodologia de implantação e manejo (preparação do solo, formas e espaçamento do 
plantio, se haverá irrigação, etc.); e cronograma de implantação, manejo e exploração dos produtos. 
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facilitar a observação e evitar esforços de deslocamentos, exigidos pela distância entre a 

moradia e a área de cultivo, além de se constituir num primeiro teste ou experiência para o 

agricultor. A intenção era sensibilizar o beneficiário quanto à percepção da relação 

custo/benefício do projeto, já que seus resultados não são a curto prazo, sendo a observação 

atenta uma aliada. Trata-se de aumentar a confiança nos benefícios resultantes da 

substituição das práticas tradicionais de plantio e manejo por aquelas que caracterizam o 

modelo SAF. Pode-se dizer que a estratégia deu certo e foram os bons resultados dessa 

primeira experiência que aumentaram o incentivo para permanecer no SAF, além de 

evidenciar para os mais céticos que a produção de SAF foi exitosa e compensadora. 

Mas o êxito das práticas coletivas, como por exemplo o mutirão, não parece ser regra, 

dependendo, em parte, do perfil e disponibilidade dos agricultores e das características do 

assentamento. Exemplo dessa condição foi observado em São Luís do Paraitinga, inclusive 

sem prejuízo da implantação do SAF, no caso do depoimento coletado. Vale lembrar que esse 

assentamento não se caracteriza como fruto de ocupação organizada, tampouco de 

agricultores predominantemente originários do meio rural. Nesse cenário, pode haver maior 

heterogeneidade entre as famílias em comparação a outros empreendimentos. Isso é 

sinalizado pela representante da entidade, que identifica diferentes perfis de agricultores 

diante das características e desafios do SAF.  

Também foi considerado contribuição da implantação do SAF o acesso às orientações 

provenientes da assistência técnica, na época, proporcionada pelo Incra por meio do Instituto 

BioSistêmico – IBS,21 hoje não mais disponível.22 Informações sobre manejo da agricultura 

orgânica e a organização da produção constavam na época, mas, especificidades relativas 

ao SAF, como o plantio e o cultivo das árvores nativas e frutíferas, parecem não ter atendido 

às necessidades existentes. As capacitações no âmbito do PDRS, promovidas pela SMA, 

foram consideradas fundamentais para aquisição de conhecimentos específicos ao SAF e 

incentivo a mudanças de atitude propiciadas, sobretudo, pelo envolvimento dos agricultores 

com outras experiências de SAF.  

O contato dos agricultores com outros SAFs, inclusive em estágio adiantado de 

desenvolvimento, proporcionou importantes trocas de informações e diálogo. Essa estratégia 

foi destaque nos assentamentos de Ribeirão Preto e Promissão, parecendo funcionar como 

                                                           
21 IBS – Instituto BioSistêmico é uma organização fundada em 2006, com os objetivos orientados para prestação 
de serviços de consultoria, assistência técnica e extensão rural. Surgiu com o intuito de promover o 
desenvolvimento a partir da inovação e da sustentabilidade. Para isso, agrega competências, organiza processos 
e investe em tecnologia para levar ao campo soluções viáveis que proporcionam resultados concretos e de impacto 
no sistema produtivo, na estrutura da propriedade e no desenvolvimento do produtor. Disponível em: 
<www.biosistemico.org.br/sobre/>. Acesso em: 21 mar. 2017. 
22 Essa forma de assistência técnica não foi aplicada em São Luís do Paraitinga, por não se tratar de assentamento. 
A assistência foi prestada por profissional trazido pela ONG responsável pelo SAF, conforme depoimentos. 

https://www.biosistemico.org.br/sobre/
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estímulo à adesão dos princípios do SAF ao demonstrar o sucesso de soluções pontuais, 

diminuindo a insegurança quanto aos resultados do projeto. Mas compreende-se que essas 

experiências, até o momento, resultaram da capacidade de organização e articulação da 

associação/entidade, influenciada tanto pelo ativismo de seus quadros diretivos quanto por 

sua participação em movimentos organizados ou redes de parcerias.  

As práticas citadas fazem diferença significativa para o desenvolvimento do SAF, ao 

promoverem interação qualificada entre os beneficiários, trazendo alternativas que podem 

suprir demandas variadas de forma rápida e acessível, segundo depoimentos. Vale lembrar 

que essas demandas variam segundo as fases de desenvolvimento do SAF, o que parece 

fazer das trocas de experiências entre os agricultores uma estratégia bastante promissora, 

capaz de antecipar soluções ou otimizar investimentos. Essas experiências, se documentadas 

e acompanhadas pelo PDRS, talvez possam ser debatidas e disseminadas para o conjunto 

do programa por diferentes meios – vídeos, cartilhas, entre outros. Essas práticas, 

evidentemente, não substituem o papel da assistência técnica, mas podem representar 

ganhos decisivos diante das dificuldades cotidianas.         

Ainda na fase da implantação, as associações/entidades que vinham mantendo 

diálogo com a prefeitura local viabilizaram alternativas que contribuíram para o avanço da 

produção e, posteriormente, para seu escoamento e comercialização. Também a postura da 

prefeitura de valorização do PDRS mostrou-se importante nessa etapa. 

Nesse item, há situações distintas entre os assentamentos pesquisados. De um lado, 

pode-se citar os casos de Ribeirão Preto, Promissão e São Luís do Paraitinga, com diferentes 

experiências de apoio e parceria por parte das respectivas prefeituras locais, e, de outro, os 

casos de Guarantã e Iperó, com dificuldades de viabilizar demandas importantes. Em Iperó, 

soma-se à dificuldade de apoio da prefeitura o risco de perder o direito de participação no 

programa da merenda. Destaca-se que a gestão anterior havia iniciado processo de 

certificação orgânica para a produção de SAF no assentamento.  

Na parte II deste relatório essas situações são descritas de forma detalhada.  

Sobre o desenvolvimento do SAF  

A análise dos depoimentos aponta para a existência de percepções relativamente 

distintas entre os entrevistados quanto às possibilidades de avanço do SAF. Embora 

praticamente todos afirmem empenho e condições na manutenção do SAF, há diferenças 

quanto à percepção das oportunidades de sua expansão. Vale notar que, em relação à 

manutenção do SAF, há relatos importantes sinalizando que, quanto mais desenvolvido for o 

cultivo no SAF, mais fácil é seu manejo. Esse entendimento parece estar associado a duas 
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situações: implantação especialmente exitosa; e disponibilidade de orientações ou assistência 

técnica em momentos cruciais.  

Já a expansão do SAF está limitada à insuficiência de recursos para novos 

investimentos. No entanto, essa percepção é atenuada em alguns depoimentos, que 

expressam crença nas possibilidades de avanço do SAF, mas lentamente e a longo prazo. As 

diferenças entre essas posições parecem decorrer de outras variáveis relativas ao retorno 

financeiro da produção e à capacidade de apoios, em especial, da associação/entidade 

coletiva e suas parcerias. Vale lembrar que os projetos visitados são, em maioria, de 

implantação relativamente recente, o que indica possível aumento de seu potencial produtivo, 

o qual, embora relacionado diretamente à capacidade produtiva da família, não dispensa 

estratégias coletivas e, portanto, o empenho de lideranças consideradas legítimas.  

A percepção acerca dos benefícios presentes no SAF mostra-se indispensável à 

manutenção do mesmo. Além do retorno financeiro, estão os benefícios decorrentes da 

recuperação da terra, revitalização das áreas de reserva ambiental e de sua biodiversidade. 

A vivência cotidiana desses efeitos foi mencionada por quase todos os entrevistados, que 

expressam satisfação com a não utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, 

barateando a produção e evitando riscos à própria saúde.  

Também a produção para o consumo próprio da família é bastante valorizada entre 

aqueles que já experimentam diversidade na colheita, sendo considerada motivo de orgulho 

e importante diferencial na comparação com custos e qualidade de vida nas cidades. Mas, 

sem dúvida, é a evidência da viabilidade de retorno econômico dos SAFs que se mostra capaz 

de fortalecer o compromisso com essa forma de pensar e produzir, sensibilizando para os 

benefícios ambientais gerados. 

Segundo depoimentos, o retorno financeiro nem sempre é suficiente já que os SAFs 

são relativamente recentes. Em grande parte dos casos o retorno, funciona complementando 

a renda familiar obtida a partir de outras formas de produção rural ou, ainda, por meio do 

trabalho na cidade ou do acesso aos benefícios da previdência social entre os mais idosos.  

Atualmente, o principal retorno econômico do SAF em todos os assentamentos 

visitados provém da participação em programas públicos de incentivo à produção e 

comercialização de alimentos da agricultura familiar: o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE); e o Programa de Acesso à Alimentação (PAA). As exceções são Ribeirão 

Preto, no assentamento Mário Lago, e Promissão, nos assentamentos Dandara e Reunidas, 

que contam também com comercialização direta ao consumidor.  

De fato, a participação no PNAE e no PAA vêm sendo decisivas para a percepção, por 

parte do agricultor, acerca da viabilidade econômica do SAF. Entretanto existem dificuldades 
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relativas às exigências burocráticas e de conteúdo de seus editais diante da produção 

disponível.23  

O retorno depende, entre outras variáveis,24 da capacidade de organização e 

mobilização da associação/entidade diante das produções individuais das famílias. Além 

disso, no caso de programas públicos, como o PNAE, é decisiva a capacidade de dialogar 

com o município, reunir e organizar a documentação exigida, atender aos critérios nos editais, 

mobilizar e orientar as famílias a atender às demandas do programa e, por fim, viabilizar o 

transporte. Nota-se que, entre essas atividades, há necessidade de aprimoramentos 

importantes, sobretudo na organização da produção para respondem a contento aos editais 

e comprovação das exigências burocráticas.  

Com exceção de Guarantã, as associações/entidades contatadas lideram os 

processos de comercialização direta ou via programas públicos, orientando o acesso e 

participação dos agricultores, organizando e reunindo produção e oferta e viabilizando seu 

transporte, mas com graus distintos de sucesso. Em Promissão, o caminhão adquirido por 

meio do PDRS garante que os 16 km de distância do assentamento ao município não sejam 

um obstáculo, mas não permite a abertura de mercados maiores em regiões mais distantes. 

Em Iperó, a comunicação entre cooperativa e agricultores tanto no planejamento do plantio 

quanto na viabilidade do transporte (ainda insuficiente) enfrenta limitações e demanda 

estratégias de envolvimento e maior aproximação com as famílias.      

De forma diversa, os assentamentos de Guarantã, apesar de próximos ao município 

(cerca de 4 km), parecem não desfrutar de condições satisfatórias. A comercialização não 

vem sendo viabilizada coletivamente em função da ausência da associação na liderança 

dessa prática. Tal situação também parece interferir na percepção dos entrevistados sobre as 

condições de avanço do SAF, que parecem bastante limitadas. Parte das dificuldades é 

atribuída à prefeitura, que permanece ausente diante das demandas apresentadas pela 

associação, segundo liderança entrevistada. Mas, por outro lado, há questionamentos entre 

os beneficiários entrevistados acerca da representatividade dos dirigentes da associação, 

conforme citado anteriormente. Além disso, não existem evidências de atuação da associação 

em relação à promoção dos propósitos e práticas do SAF. As dificuldades na manutenção do 

SAF, expressas pelos entrevistados, são enfrentadas de forma individualizada pelas famílias 

produtoras, que vêm se empenhando na organização de outras formas de representação 

coletiva.  

                                                           
23 Sobretudo nos períodos de férias escolares, há indefinição acerca do edital de início de ano, dificultando a 
organização da produção. 
24 Cabe destaque à necessidade de conhecimentos técnicos permanentes relativos ao potencial produtivo local e 
às diferentes fases do SAF ao lado de condições de investimento por parte da família e comunidade local.  



 

SEADE 25 

O empenho no diálogo com a prefeitura também vem sendo feito pela cooperativa de 

Iperó, mas com pouco sucesso. Segundo entrevistado, a aplicação pouco transparente de 

critérios de acesso aos programas públicos pode representar risco à comercialização da 

produção dos SAFs para o PNAE. Detalhada ao longo do relatório, essa situação 

representaria grande ameaça aos SAFs, dada a ausência de outras formas de 

comercialização organizada no assentamento. 

Além do acesso ao PNAE, há estratégias coletivas de participação no comércio direto, 

proporcionadas pelas feiras livres realizadas nos municípios da região. Esses são os casos 

de Ribeirão Preto, Promissão e São Luís do Paraitinga, com resultados distintos entre esses. 

Tais opções representam alguma regularidade quanto aos resultados econômicos para os 

agricultores, influenciando positivamente percepções relativas ao SAF, sobretudo em Ribeirão 

Preto e, em alguma medida, Promissão. Esses resultados dependem da parceria das 

associações/entidades com as prefeituras, bem como da dinâmica do mercado local e 

regional. São Luís do Paraitinga, segundo depoimentos, enfrenta limitações, em parte, pela 

cultura individualista dos produtores, pouco afeita às práticas cooperadas, e, em parte, pela 

pouca aderência entre as características da produção orgânica local e o perfil de consumo da 

população residente no município.25 Assim, outros mercados vêm sendo buscados, alguns de 

iniciativa coletiva, como o que se estabelece na rota turística da agroecologia da região do 

Mato Dentro,26 outros de iniciativa individual, como no caso de um produtor que busca novos 

mercados na região litorânea. 

Além dos resultados econômicos, o processo de comercialização, quando estruturado 

coletivamente, traz outro tipo de vantagem: a participação dos próprios agricultores, em 

especial dos jovens, como no caso de Ribeirão Preto, que são responsáveis pela concepção, 

divulgação e comercialização das cestas de alimentos.  

Estratégias de participação no processo de comercialização, aliadas às atividades 

voltadas ao beneficiamento da produção, sobretudo envolvendo os jovens, foram tentadas em 

Iperó, inclusive com investimentos financeiros. Mas não se obteve sucesso por uma soma de 

fatores envolvendo a manutenção da participação dos associados e parceiros.  

                                                           
25 Os mercados locais variam bastante entre os municípios aqui considerados, assim como as prováveis influências 
representadas pelas regiões em que esses se inserem.  Mas, desde logo, essa heterogeneidade pode ser 
constatada em alguns indicadores municipais: Ribeirão Preto (654.893 habitantes) apresenta a maior renda per 
capita (R$ 1.052,76), inclusive superior à média do Estado (R$ 853,75), e as menores proporções de domicílios 
nas faixas de mais baixo rendimento familiar per capita (4,6% até ¼ do salário mínimo e 11,8% até ½ salário 

mínimo). Situações intermediárias são observadas no município de Promissão (38.094 habitantes). Já Guarantã 
(6.452 habitantes), Iperó (32.077 habitantes) e São Luís do Paraitinga (10.493 habitantes) apresentam situações 
menos favoráveis, esse último contando com as maiores proporções de domicílios nas faixas de mais baixa renda 
familiar per capita – 10% até ¼ do salário mínimo e 32,3% até ½ salário mínimo –, assim como maior grau de 

analfabetismo (10%). Sobre isso ver: <www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil>. 
26  Região pertencente ao município de São Luís do Paraitinga. 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil
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De modo geral, entre as lideranças entrevistadas, foram comuns preocupações 

relacionadas ao baixo envolvimento dos jovens nas atividades rurais em geral e não apenas 

no SAF. Tal comportamento é atribuído ao desejo, por parte dos jovens, de viver e trabalhar 

na cidade, motivados pela sedução da vida urbana ou pela expectativa de afastar-se dos 

esforços da produção agrícola. Também foram mencionados em depoimentos preconceitos 

em relação ao meio rural, que se expressam de diferentes modos, bem como ausência de 

soluções satisfatórias às demandas sociais dos pequenos produtores rurais.27  

Alguns entrevistados mencionaram a importância de novos projetos, em especial 

aqueles voltados para o beneficiamento de produtos do SAF para comercialização. Essas 

iniciativas são consideradas pelos depoentes mais afeitas ao perfil e expectativas dos jovens. 

Mas esses projetos demandam investimentos diversos, que apontam para a importância de 

parcerias em suas diferentes fases, nem sempre identificadas pelas lideranças locais. Os 

exemplos verificados são tratados no decorrer do relatório.   

De qualquer modo, com exceção de São Luís do Paraitinga, a preferência dos jovens 

pela cidade parece ser realidade em todos os assentamentos visitados, suscitando 

preocupações entre as lideranças locais e familiares. De fato, os depoimentos indicam, em 

média, a presença de faixa etária adulta entre os agricultores. Pode-se supor, inclusive, que 

as dificuldades para desenvolver projetos destinados à produção de derivados do SAF (pouco 

citados) decorram da limitação da força de trabalho familiar. Essa, em medida distinta, segue 

como provável gargalo aos avanços do SAF, demandando atenção. 

Segundo os depoimentos, o baixo retorno do SAF em alguns assentamentos, deve-se 

a diferentes razões: fase inicial de cultivo; limitações na implantação; desconhecimento do 

manejo de algumas culturas; e dificuldades para organizar e diversificar a produção coletiva, 

ajustar o planejamento às oportunidades de comercialização previstas e, sobretudo, identificar 

mercados. A percepção desses resultados, entre os beneficiários entrevistados, parece ser 

influenciada também por outros fatores fundamentais, tais como o reconhecimento da 

capacidade da associação/entidade local em articular alternativas de apoio ao SAF e a 

participação do próprio beneficiário em práticas coletivas (organização da produção e 

comercialização, capacitações e trocas de experiência). Mas antecede a essas características 

a real legitimidade da associação, decisiva ao SAF e a qualquer projeto coletivo, seja pelo 

reconhecimento e respeito que suas ações e decisões venham a angariar entre os 

agricultores, seja pela capacidade real de seus líderes em protagonizar ações e contar com a 

participação ativa das famílias beneficiárias.   

                                                           
27 Foi comum a menção a situações em que crianças viajam todos os dias para a escola em transportes coletivos 
bastante antigos e pouco seguros, além da ausência de creches, impedindo o trabalho das mulheres. 
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Os conteúdos investigados levam a supor que parte dos desafios enfrentados pelas 

famílias que aderiram ao SAF talvez possa ser mais bem equacionada diante de opções 

formuladas coletivamente e lideradas por associações consideradas representativas. A 

operacionalização do SAF como projeto coletivo e integrado em seus diferentes ciclos – do 

planejamento da produção e aquisição de insumos até a comercialização e reinvestimento – 

deve aumentar sua efetividade. Supõe-se que sua prática como projeto coletivo possa 

proporcionar ganhos capazes de atender a parte das necessidades hoje atribuídas 

exclusivamente à assistência técnica.  

Devem ser consideradas estratégicas as diferentes formas de apoio institucional às 

associações/entidades locais, sobretudo nas trocas de experiências nas culturas de SAF, no 

gerenciamento da produção, e na viabilização de formas de comercialização. Os 

entrevistados destacam a importância de conhecimentos técnicos e experiências específicas 

às distintas culturas integradas às nativas e frutíferas, seu cultivo, colheita e armazenamento, 

nas diferentes fases do SAF, respeitando as características locais. Bem como o conhecimento 

dos mercados e consumidores locais para posterior definição de estratégias de abordagem e 

redes de oferta.  

Iniciativas que incluam a participação das prefeituras locais, entre outros agentes, em 

ações de apoio à oferta da produção e dos conhecimentos do SAF merecem ser discutidas, 

ainda que revelem potenciais distintos. Em regiões de menor dinamismo e consumo, o apoio 

às articulações com prefeituras locais, universidades ou centros produtores de conhecimentos 

afins pode vir a contribuir para o acesso a consumidores e, eventualmente, a “patrocinadores” 

do SAF. Essas articulações podem aproximar produtores e consumidores e aumentar a 

consciência de suas relações de interdependências, o que pode ser promissor, sobretudo, 

para as novas gerações, aproximando-as dos objetivos do SAF.  

Sobre a continuidade do SAF 

A totalidade dos trabalhadores entrevistados afirmou que pretende continuar com o 

SAF, mesmo sem os incentivos financeiros do PDRS. Eles relataram que diante dos 

benefícios auferidos com as culturas de SAF (nos assentamentos em que o SAF apresentou 

resultados) gostariam de continuar produzindo nesse sistema, mesmo porque é uma forma 

mais racional de produção, pois há ganho na economia de água e maior produtividade num 

espaço menor. Some-se a isso o maior rendimento financeiro na comercialização dos 

produtos, uma vez que a diversidade de oferta propiciada pelo SAF é melhor recebida nos 

pontos de venda. 
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Assim, apesar dos desafios destacados, igualmente aos beneficiários, as lideranças 

declararam que a manutenção do SAF não depende de novos subsídios, já que o projeto está 

implantado. O início do SAF exige um dispêndio maior de recursos financeiros, devido ao 

preço, considerado alto, de mudas e demais insumos. Uma vez implantado o SAF e 

revertendo benefícios torna-se muito mais difícil o abandono desse tipo de cultivo pelos 

agricultores. Há ainda os ganhos ambientais mencionados pela maioria dos beneficiários 

como a recuperação do solo, exaurido pela monocultura ou pela criação de gado, combate à 

erosão e melhoria da biodiversidade tanto da fauna como da flora. Nesse sentido, o SAF 

constitui-se também numa forma de educação ambiental para os trabalhadores agrícolas. 

Entretanto, o apoio técnico e insumos (novas mudas, cascalhos, etc.), em 

determinados ciclos do SAF, permitiriam melhores resultados. Também o processo de 

escolha das espécies para o cultivo, à luz das condições ambientais e dos recursos naturais 

disponíveis, pode ser aprimorado coletivamente, no contato com experiências em estágio 

avançado de implementação.  

Do mesmo modo, seria promissora a prática de encontros destinados ao balanço e 

registro das diferentes experiências de SAF, destacando similaridades e diversidades em 

aspectos do projeto. Assim, aumentariam as chances de disseminar e distinguir 

conhecimentos compatíveis às distintas realidades que envolvem os SAFs associadas às 

necessidades de seus diferentes ciclos. Essa é uma característica, ao que parece, estratégica 

ao desenvolvimento do SAF: identificar e lidar com especificidades locais – ambientais, sociais 

e culturais – para “replicá-las” no desenvolvimento de outros SAFs em condições similares. 

A parte II deste relatório apresenta os resultados dos cinco assentamentos/ 

organizações coletivas, através dos relatos recolhidos em campo, demonstrando as 

similaridades entre os desafios que caracterizam as experiências de SAF aqui pesquisadas 

e, ao mesmo tempo, apontando a especificidade de cada uma delas.  

 

  



 

SEADE 29 

PARTE II 

CENTRO DE FORMAÇÃO SÓCIO-AGRÍCOLA DOM HÉLDER 
CÂMARA – ASSENTAMENTO MÁRIO LAGO – RIBEIRÃO PRETO 

Entrevista com dirigente da Associação/Entidade coletiva 

Contextualização 

O assentamento Mário Lago, situado na região de Ribeirão Preto,28 surgiu em 2008 a 

partir da divisão das terras da Fazenda da Barra entre as famílias que participavam de 

acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST e lutavam pela posse da 

terra desde 2003. Após disputa judicial, motivada pela degradação das terras, foi lavrado um 

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC pelo Ministério Público em favor dos acampados, 

que se comprometeram em recuperar as terras degradadas pela monocultura da cana. Vale 

lembrar que as terras estão situadas em área do Aquífero Guarani, justificando preocupações 

adicionais quanto a riscos de danos ambientais. 

Atualmente, vivem na área 264 famílias. A entidade que as representa é o Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara, fundado em 2003 e que trata dos interesses 

dos agricultores e professa a adesão à agricultura orgânica sem a presença de agrotóxicos. 

Esse compromisso vem sendo um facilitador ao desenvolvimento do PDRS no assentamento, 

uma vez que o SAF é anterior à implantação do programa.   

Além do Centro Dom Hélder, há na região outros movimentos organizados que atuam 

como dissidências do MST, que ocorreram por discordâncias em relação às regras do MST e 

em razão de algumas famílias não se adequarem à produção nos moldes do sistema SAF. 

Juntos, os movimentos representam 460 pessoas.    

Observou-se que o Centro de Formação desenvolve um trabalho bastante articulado 

com as famílias do assentamento, tendo uma postura pró-ativa em relação à iniciativa de 

                                                           
28 O município de Ribeirão Preto conta, atualmente, com 654.893 habitantes, sendo a 8a maior cidade do Estado 
e cerca de 100 vezes maior do que Iperó (6.445 habitantes), a menor cidade entre as pesquisadas no âmbito deste 
Projeto. Sua taxa de urbanização (99,7%).  

Segundo alguns indicadores selecionados, Ribeirão Preto encontra-se numa posição bem mais favorável do que 
os demais municípios dessa pesquisa. Destacam-se a maior renda per capita (R$ 1.052,76), sendo inclusive 
superior à média do Estado (R$ 853,75), e as menores proporções de domicílios com rendas per capita de até ¼ 
do salário mínimo (4,6%) e ½ salário mínimo (11,8%). Os empregos com contrato formal de trabalho estão 
concentrados no setor terciário (83,4% do total), sendo 56,3% no de Serviços, 27,2% no Comércio, 10,3% na 
Indústria, 5,8% na Construção e 0,4% na Agricultura. O setor de Serviços é o que melhor remunera (R$ 2.833,94), 
ainda que cerca de 10% a menos do que a média do Estado (R$ 3.164,58). Destaca-se que, apesar de a Agricultura 
empregar pequena proporção de trabalhadores com carteira assinada, o valor da remuneração (R$ 2.542,90) é 
superior à média estadual do mesmo setor (R$ 1.785,00). 

Ribeirão Preto está entre os municípios com alta prioridade para implantação de SAFs no meio rural do Estado de 
São Paulo, provavelmente pela presença da área de recarga do Aquífero Guarani (NUNES; SILVA, 2016). Sobre 
os indicadores municipais ver: <www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil>. 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil
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resolução de problemas. A organização e atuação da entidade que, segundo seu 

representante, estende-se por todo o Estado de São Paulo, constituem outro fator positivo 

que impacta na boa gestão, agregando maior poder aos associados. 

Em relação ao PDRS, os depoimentos indicam que os SAFs implantados se 

encontram em estágio avançado e contam com apoio dos dirigentes e lideranças da entidade.  

O Centro de Formação desenvolveu estratégias para lidar com a resistência inicial por 

parte dos agricultores diante das práticas do SAF, que estavam acostumados com o manejo 

da agricultura tradicional. A prática inicial do plantio e cultivo em pequenas partes do lote, 

situadas junto às casas dos agricultores, facilitava a observação e acompanhamento dos 

SAFs, funcionando como efeito demonstração, levando ao convencimento acerca dos 

benefícios do projeto.  

A capacitação do agricultor é outro fator importante para o êxito do programa e, mais 

do que isso, para o convencimento deste sobre as vantagens do SAF e o consequente 

abandono das técnicas de plantio invasivas e degradantes do meio ambiente. A organização 

de cursos sobre o SAF e a troca de experiências entre produtores foram outro destaque da 

atuação do Centro de Formação, suprindo, em parte, lacunas na assistência técnica, um dos 

problemas vivenciados pelos agricultores. Sobretudo a capacidade de articulação da entidade 

com instituições parceiras e de profissionais comprometidos com a causa do meio ambiente 

vem sendo decisiva.  

O bom gerenciamento, a organização e o incentivo para o trabalho coletivo, por parte 

da instituição, principalmente nas áreas de reserva, também contribuíram muito para o bom 

andamento do programa. As distintas formas de participação parecem ter superado, inclusive, 

limitações comuns à estratégia do mutirão.    

Do mesmo modo, soluções encontradas para a comercialização da produção vêm se 

mostrando eficientes, não dependendo apenas dos programas governamentais (PAA). A 

venda em pontos de feira e a criação de cestas orgânicas vendidas para o município de 

Ribeirão Preto, por meio de site próprio, incentivaram significativamente o cultivo de SAF. Há 

ainda a iniciativa de fundar uma cooperativa e a construção do barracão para otimizar a 

comercialização. 

Houve convergência significativa entre os discursos dos beneficiários entrevistados e 

o do coordenador da entidade. O Centro de Formação é muito bem avaliado pelos 

beneficiários e há uma grande identificação por parte das famílias com a entidade. Observou-

se, ainda, um bom entrosamento entre a técnica da Secretaria do Meio Ambiente junto à 

entidade e aos beneficiários do programa. 

No assentamento Mário Lago foram entrevistados, além do coordenador da entidade, 

dois beneficiários do programa PDRS que se dedicam integralmente ao cultivo de SAF e 
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podem ser considerados lideranças dentro do movimento. Os discursos são bastante ricos, 

qualificam as experiências locais com os SAFs e explicitam percepções de seus agentes, 

ocupando, por essa razão, grande espaço neste relato.    

Origens e trajetória da entidade 

O Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara iniciou suas atividades em 

2003, na época em que o MST chegou à região de Ribeirão Preto. Atualmente, a entidade 

agrega 264 famílias do Assentamento Mário Lago, situado na Fazenda da Barra em Ribeirão 

Preto.  

O representante do Centro relata sua entrada para o MST e seu desconhecimento 

inicial das práticas e estratégias coletivas, mas sua afinidade, em função de sua origem rural:    

[...] o movimento [MST] fez um acampamento aqui, nessa região e daqui surgiu esse 

assentamento ... primeiro foi o acampamento, em 2003. Entrei para o movimento em 2005, foi 

quando eu soube disso aqui e me interessei. A princípio a gente não tem conhecimento, vem 

só pelo fato [...] da origem que a gente sempre teve. Essa origem, muito tempo de “ser da terra”, 

meus avós, meus pais já moravam em sítio. Morei até os nove anos em sítio, então, sempre 

fica aquela vontade de voltar, novamente, para a terra. Mas assim que eu entrei para o 

movimento, daí a gente vai tendo conhecimento da causa, conhecimento dos projetos, das 

questões [...] e comecei a atuar, inclusive nessa atuação do Centro de Formação, porque o 

Centro de Formação, ele atua no Estado de São Paulo todo, em várias regiões do Estado de 

São Paulo, na questão de formação das pessoas. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

As lutas pela terra não findavam em si, mas traziam consigo a ênfase na recuperação 

e preservação ambiental, expressas inicialmente no compromisso com a produção 

agroecológica:   

Assim que entrei para o movimento, a gente vai tendo conhecimento da causa, conhecimento 

dos projetos, das questões... e aí me apaixonei pelo movimento, e não entrei só para o 

acampamento, entrei para a militância e comecei a atuar, inclusive nessa atuação do Centro 

de Formação [Hélder Câmara] [...] Então a gente, desde acampados, discutia muito essa 

questão da agroecologia, né? Então, sempre gostei dessa questão da agroecologia, da 

preservação ambiental. Então desde essa época que eu comecei a motivação, a realidade foi 

inicialmente uma, mas depois me tornei militante dessa causa. (Coordenador do Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

A questão da preservação do meio ambiente e recuperação da terra esteve entre as 

preocupações centrais. Os esforços necessários para a recuperação dos solos exauridos pela 

monocultura de cana na região corroboravam essa perspectiva. Tratava-se de reverter seus 

efeitos negativos – erosão do solo, perda da biodiversidade e alto custo de produção pelo uso 

intensivo de fertilizantes e pesticidas –, recuperando suas condições produtivas.  Mas essa 

noção não era isolada, ao contrário, integrava estratégias de luta mais amplas:          
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Ecologia sempre foi linha política do MST. No último congresso nosso, a gente até discutiu e já 

firmamos essa questão das agroflorestas, mas a questão agroecológica, essa discussão de 

plantios sem agrotóxicos, sem insumo químico, isso já é linha do movimento há muito tempo, 

né? [...] Então, em 2008 a gente conseguiu conquistar o espaço, a gente sabe que é uma área 

em constante disputa, porque a luta pela terra ela não para só na conquista da terra em si, mas 

todas as políticas e os direitos que nós temos como assentados. Então é uma constante luta, 

porque o governo, infelizmente, não faz um amplo esforço para tornar possível a vida dos 

assentados com aquela dignidade que todo mundo tem direito. Mas, em 2008, nós fomos 

assentados, o Incra tomou posse da área e fizemos a divisão do território. (Coordenador do 

Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara)  

 

Reforçavam essa noção os compromissos assumidos pelo MST diante dos termos do 

TAC, outorgado pela questão ambiental, que exigia uma porcentagem de terras cultivadas 

pelo sistema agroecológico. Sob essa orientação, iniciavam-se as discussões acerca do SAF, 

bem como a busca por referências em outros assentamentos parceiros, onde o sistema já 

vinha sendo adotado, como explica o relato: 

Nós trabalhamos, especificamente, com essas 264 famílias que são do MST. [...] E daí, a partir 

de 2008, assinamos um TAC junto ao Ministério Público, porque foi possível o assentamento 

das famílias exatamente pela questão ambiental. [...] nós temos aqui uma grande área de 

reserva que precisamos fazer a recuperação. A lei exigia 20%, nós propusemos, na época, 

35%. E daí a gente ainda não sabia, na época, um jeito de fazer a recuperação desses 35%. 

[...] A gente já sabia, já se falava dessa questão do SAF, mas a gente ainda não tinha um 

entendimento do que significava na prática, implantar um sistema agroflorestal. Foi quando a 

gente conheceu alguns parceiros, dentre eles a Cooperafloresta, em Barra do Turvo, que já faz 

isso há muito tempo e que permitiu que a gente começasse o conhecimento a respeito disso e 

começamos a implantar um sistema aqui. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola 

Dom Hélder Câmara) 

 

As articulações no âmbito do Movimento viabilizaram aprendizados e serviços 

fundamentais. A capacitação em SAF para os assentados do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara foi promovida a partir de cursos oferecidos pela Cooperafloresta 

em Barra do Turvo. Da mesma forma, o acesso à assistência técnica contou com a 

participação de agrônomos de Barra do Turvo. Esse conjunto de recursos permitiu aos 

assentados de Ribeirão Preto reunir condições fundamentais para a implantação das 

primeiras roças de SAF, que antecederam as iniciativas no âmbito do PDRS.   

Eles [da Cooperafloresta] escreveram um projeto para a Petrobras Ambiental e, nesse projeto, 

eles colocaram o Centro de Formação como parceiro para fazer uma visita na Barra do Turvo, 

onde permitiu que 50 agricultores, para que fosse lá fazer uma visita. Foi nessa visita que nós 

conhecemos a equipe de lá e conhecemos as agroflorestas que existiam lá. A princípio 

ficávamos na dúvida se era possível implantar, porque a região é muito diferente, mas 

conhecemos lá uma pessoa fantástica que é o Nelson, que aí, se prontificou a vir para cá junto 

com a equipe dele, a dar capacitação, formação. E aí, de fato, a gente começou em 2012. Nós 

começamos a implantar pequenos pedaços de SAF nessas áreas de reserva. (Coordenador 

do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 
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Ainda assim, a adesão ao SAF não se deu de forma imediata na fazenda, exigindo dos 

coordenadores da entidade um trabalho de convencimento junto aos agricultores assentados, 

muitos deles acostumados com a agricultura tradicional. A estratégia adotada foi iniciar os 

trabalhos com capacitação de alguns agricultores e em apenas uma pequena parte do lote de 

500m², usada como teste nas terras dos trabalhadores que quiseram aderir ao SAF.   

Acesso a serviços  

Apesar do histórico de organização e luta, o assentamento Mário Lago não possui 

escola, o que foi citado como uma das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, que se 

ressentem pela distância a ser enfrentada pelas crianças e jovens para frequentá-la. “Nossas 

crianças têm que sair do assentamento para estudar. Estudam em cinco escolas fora do 

assentamento. Tem criança que estuda a mais de trinta quilômetros, passa duas horas dentro 

do ônibus!”. 

Segundo o entrevistado, são antigas a demanda e as negociações com a prefeitura 

pela implantação de creche e escola dentro do assentamento. Parte da estratégia incluiu 

representação no Ministério Público, resultando no seguinte processo: 

Essa é uma outra luta nossa aqui ferrenha. Nós já conseguimos, inclusive fizemos agora... 

conseguimos com o Ministério Público que a prefeitura montasse uma escola. Ela vai acontecer 

aqui, para cima ali do barracão. Nós deixamos dez mil metros quadrados de espaço para a 

construção de duas escolas. Uma creche e uma escola. Vai ser construída aqui. Esperamos 

que o ano que vem a gente já consiga colocar no orçamento da prefeitura, para construir essa 

escola aqui para os jovens daqui. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom 

Hélder Câmara) 

Estratégias de atuação da entidade  

As experiências adquiridas no âmbito do Movimento parecem ter inspirado as formas 

de atuação assumidas pelo Centro de Formação, que, para a realização de suas atividades, 

organiza os assentados em núcleos, que se reúnem periodicamente. Em média, cada núcleo 

agrega de dez a 20 famílias. Além desses encontros, há ainda as reuniões específicas com 

produtores e participantes do projeto de SAF, que tratam da oferta da produção, organizando 

a venda dos produtos colhidos nas roças e estabelecendo a definição dos preços para os 

produtos comercializados.   

A metodologia [adotada] é nossa, mesmo depois de assentados, a nossa organização é em 

sistema de núcleos. Então, nós somos divididos em 22 núcleos, né? Em média, 15, de dez a 

20 famílias por núcleo. E nesses núcleos têm os responsáveis por setor de comercialização, 

saúde, educação. Têm os coordenadores que atuam. A gente tem as brigadas de educação, 

de saúde. Então, nessa forma de nucleação que a gente geralmente faz. Os núcleos se 

reúnem. Não com a mesma intensidade como quando era assentado, mas é dessa forma que 

a gente continuou mesmo depois de assentado. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara) 
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A capacidade de atuação do Centro de Formação, angariada na própria história de 

luta, orientou as formas de atuação e organização das famílias para implantação do SAF. 

Essa perspectiva é reiterada no depoimento incluído no item a seguir acerca do perfil dos 

associados e deve representar diferencial importante no desempenho do SAF.    

Perfil das famílias associadas 

O perfil dos entrevistados é influenciado, sobretudo, pela característica do Movimento, 

mas também pela região em que se insere o assentamento. Devido à proximidade do 

assentamento da área urbana de Ribeirão Preto, muitas pessoas se assalariaram na cidade, 

na indústria ou em serviços e continuaram acampados esperando a posse da terra. Segundo 

o relato do entrevistado, todas as famílias acampadas conseguiram a terra e não houve “mesa 

de seleção” do Incra, corroborando o protagonismo político do Movimento. 

O MST tem uma prática de que não importa se a pessoa já tem a questão agrícola no sangue, 

já sabe fazer ou ela é uma pessoa urbana que tem vontade. Desde que ele tenha vontade da 

luta e que tenha essa consideração de ir para a terra, produzir e com essa filosofia de produzir 

alimentos com... independentemente disso o movimento luta para que ele seja assentado. 

Tanto é, hoje é mais difícil, mas na época a gente... quem fez a mesa de seleção das famílias 

foi o próprio movimento. Então, não foi o Incra que disse essa aqui pode essa não pode. Quem 

disse foi o movimento. Inclusive, pessoas solteiras, que estavam na luta, foi garantida a posse 

dele na área. Então, aqui até optamos por... porque o Incra não [queria] fazer assentamento 

com módulo muito pequeno. Aqui nós estamos falando de um ponto cinco hectares, a maioria 

dos assentamentos quando eram menores era cinco hectares. Então nós tínhamos 470 famílias 

para ser assentada e o Incra queria assentar cento e poucas famílias. Nós falamos: não aqui 

assenta todo mundo, nem que a gente tenha que diminuir o tamanho dos lotes. A gente votou 

para que todos que estivessem na luta fossem assentados. [...] a gente garantiu o 

assentamento das famílias, independente de lista ou de mesa de seleção do Incra. Fomos nós 

que decidimos, com as características das lutas das famílias, da convivência que existia, 

desses nucleamentos, dessa situação, que nós garantimos que todas as famílias fossem 

assentadas. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Assim, o perfil da população assentada, na visão do entrevistado, remete à diversidade 

de origem das pessoas, em sua maioria constituída de migrantes. Muitos vieram para a 

colheita de cana e, com a mecanização, se viram desempregados. Diante da necessidade, 

acabavam buscando o assalariamento na indústria ou nos serviços, mas continuavam 

acampados esperando a posse da terra. Se nem todos traziam consigo experiência no trato 

da terra, a expressão dessa vontade contava para ingressar no assentamento, obviamente a 

ser reiterada na prática cotidiana  

Tem uma diversidade muito grande. Aqui o nosso assentamento, especificamente, tem uma 

característica muito urbana, mas todo mundo já foi, em algum momento, da área rural. Ou 

quando criança, ou em visita aos avós, ou morou uma época com os avós, mas tem muita 

gente, por exemplo, que são migrantes, que vêm do Nordeste, que vieram para a colheita de 

cana e que, com a mecanização, com tudo isso aqui muitas vezes ficaram sem o serviço, estão 
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à margem das cidades, nas favelas ou ... então tem muita gente que ... e tem gente, por 

exemplo, que não sabia, era totalmente urbano, mas tem um sonho, um desejo de ter um ... 

morar numa área rural. Então assim, são diversas. A gente encontra famílias de todos os tipos, 

mas o grosso mesmo são migrantes que, de alguma forma, vieram da área rural, 

especificamente para a colheita de cana, plantio e colheita de cana e que vieram para o 

assentamento. Então, se fizer um apanhado vai ter um número muito grande dessas pessoas 

que foram migrantes da região de Ribeirão Preto. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Outra questão apontada pelo entrevistado é a dificuldade de fixação dos jovens no 

campo, pois eles se interessam mais pelas atividades da cidade. Pelos depoimentos e ainda 

pela observação das pesquisadoras no trabalho de campo, verifica-se que, em várias famílias, 

os jovens acabam deixando o campo e se envolvendo em trabalhos urbanos. Supõe-se que 

deve contribuir para isso a dureza do trabalho no campo, aliada ao pouco prestígio social da 

atividade agrícola.   

No assentamento há uma iniciativa de inserção dos jovens nos trabalhos de 

comercialização e na manutenção do site de venda das cestas. Afinal, os trabalhos que 

envolvem o uso da informática são mais condizentes com os interesses dos jovens. Há 

também outras iniciativas em andamento, como a construção de um viveiro de mudas, que, 

segundo o coordenador do Centro de Formação, poderá engajar os jovens na comercialização 

futuramente.  

A gente tem alguns projetos para que esses jovens fiquem aqui. Um é todo esse processo de 

comercialização. A gente já tem alguns jovens que fazem isso. Tem um grupo de jovens que 

já faz a comercialização por encomenda, que vai para as bancas. A gente já vem inserindo os 

jovens nas cestas. Na entrega das cestas também têm jovens envolvidos nisso. Com a criação 

da cooperativa, a gente quer colocar também, na parte burocrática, jovens fazendo isso. E uma 

demanda que existe, muito grande, que a gente quer incentivar que o jovem tome conta disso 

também, que é o viveiro [de mudas]. Aqueles viveiros que estão construindo pelo projeto, 

também, a princípio é um viveiro de espera, mas a gente já tem uma demanda muito grande, 

inclusive, um viveiro da Barra do Turvo, que fez lá também, vendeu cem mil mudas para o 

governo para entregar o ano que vem. Então assim, a gente vê uma possibilidade muito grande 

na inserção desses jovens. [...] O projeto é para comercializar em torno de cem mil mudas. 

Então a gente acredita que com isso a gente consegue também colocar esses jovens aqui e 

não deixá-los sair para o mercado externo. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara) 

Participação no PDRS/SAF  

Conforme narrado anteriormente, a preocupação com questões ambientais esteve 

presente desde o início das mobilizações originárias do assentamento. Nessa perspectiva, a 

adesão ao SAF passou a integrar os debates sobre a questão do cuidado a ser dedicado às 

áreas de preservação permanente que seriam de responsabilidade coletiva do assentamento.  

Nesse assentamento, já se tinha um cunho ambiental muito inserido nas pessoas, agroecologia 

e tal... mas a agrofloresta, em si, ela é revolucionária. Porque ela é muito mais do que todo e 
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qualquer tipo de agricultura que existe. Mais que o orgânico, mais que o agroecológico, ela é 

mais que tudo e é uma forma diferente. Por quê? (Apesar de que todas as agriculturas vêm 

sendo praticadas no viés do agronegócio, ou seja, daquele que incute nas pessoas que elas 

conseguem fazer as coisas meio que individualizado...) porque a agrofloresta permite uma 

outra visão de inclusão, principalmente nesse sistema... e é o que a gente discute mesmo, é 

uma discussão muito boa, inclusive com a Secretaria [do meio Ambiente], essa questão das 

áreas de reserva, né? Que a gente fala: as áreas não devem ser áreas de preservação 

permanente; têm que ser áreas de inclusão permanente e a gente entende isso. Só que é muito 

difícil você ficar falando nisso só na teoria. E a gente está há quatro anos falando com as 

famílias, hoje já tem um grupo muito grande aqui fazendo isso. (Coordenador do Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Apesar da posição do movimento acerca do compromisso com as demandas 

ambientais presentes no assentamento, a adoção das práticas que caracterizam o SAF não 

ocorreria sem debate, orientação e, sobretudo, sem o experimento das novas práticas. De 

fato, a passagem da agricultura tradicional para o SAF exigiu convencimento dos agricultores, 

capacitação e auxílio de entidades parceiras. Não houve pré-seleção de participantes para o 

PDRS e todas as famílias interessadas em participar do projeto puderam fazê-lo e contaram 

com o apoio do Centro de Formação.   

[...] tem a Barra do Turvo que já tem uma agro floresta de vinte, trinta anos, mas a discussão 

da agrofloresta, em si, ela é nova. E como todo o novo é difícil, principalmente você convencer 

alguém só na teoria. É porque a pessoa está acostumada com a agricultura tradicional. É uma 

mudança grande passar para o SAF. 

[...] as famílias que interessaram a gente vai, ajuda a fazer. Alguns projetos possibilitaram a 

gente comprar alguns equipamentos. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola 

Dom Hélder Câmara) 

 

O processo de convencimento dos agricultores para a adoção do cultivo no SAF vem 

acontecendo aos poucos, mas de forma sistemática. As características e opções específicas 

ao SAF quanto às formas de produção e cultivo exigem novas formas de procedimento, 

diferenciadas da agricultura tradicional. Para tanto, a convicção quanto à pertinência dessas 

práticas é fundamental ao desenvolvimento do SAF, como mostra o relato a seguir:   

Tem quatro anos que a gente está falando especificamente em agrofloresta aqui dentro, mas 

a gente fez reunião nesse espaço. Muitas reuniões com quatro, cinco, seis pessoas. Hoje, se 

vocês vierem numa reunião na segunda-feira é 50, 60 pessoas. E toda segunda-feira discute 

esse processo aqui. E começamos a implementar o sistema de mutirões. Então têm muitas 

pessoas porque agrofloresta principalmente num sistema onde era uma fazenda totalmente 

tomada pela cana onde a pessoa passou quatro anos sem nenhum recurso, tentando acabar 

com a cana com enxadão, enxada, com ... acabar com cana não é fácil, né? Você corta ela, 

choveu ela brota, aí as famílias sempre tentando acabar com a cana e depois vem o capim 

então você fazer isso manualmente é muito difícil. Aí a pessoa consegue limpar, foi o que 

aconteceu aqui, consegue limpar o lote dela, deixar “perfeito”, limpinho aí você chega para ela 

e fala — “Olha, nós estamos aqui com um sistema de agrofloresta que permite a produção 

dessa forma e o seu lote está limpo e maravilhoso para um outro tipo de agricultura, agrofloresta 
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você devia plantar capim”. Como que eu falo isso para a pessoa que lutou tanto tempo para 

tirar o capim, aí eu digo para ele que ele deve plantar capim? Não foi fácil. E aí a gente pelejou, 

pelejou, pelejou e aí desistimos do capim e fomos para outras agriculturas que, possivelmente, 

também produziriam matéria orgânica, mas não conseguiam. (Coordenador do Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Então a implantação se deu aos poucos e paulatinamente foi ganhando adeptos, 

depois que os trabalhadores viam e presenciavam os bons resultados do cultivo. 

Em uma das iniciativas promovidas pelo MST, duas lideranças do assentamento foram 

enviadas a Brasília pelo período de uma semana para serem capacitadas, na teoria e na 

prática, nesse sistema de cultivo. Esses conhecimentos e práticas foram repassados aos 

agricultores, que foram acompanhados pelas lideranças na implantação inicial do novo 

sistema de cultivo, estrategicamente, em roças de apenas 500m², como experimento. O 

método foi o da demonstração, contando com o tempo necessário e chamando a atenção 

para a observação da nova forma de produzir e cultivar. Esse processo educativo é relatado 

em detalhes no trecho a seguir: 

Faz o seguinte, vamos fazer pequenos módulos pertinho, pequenininho, perto da pessoa.  

Vamos fazer só um pedacinho aqui do jeito que a gente está propondo e depois você faz uma 

comparação. Então foi dessa forma que a gente começou a conquistar. Porque a gente fez um 

pedacinho na porta da casa da pessoa, plantamos uma horta para ele colher a salsinha, a 

cebolinha e tudo e ele tinha a salsinha, a cebolinha, alface, todas as plantas de horta que ele 

queria plantar, mas tudo certinho, separadinho. [...] Vamos trazer bastante matéria orgânica, 

vamos colocar aqui. Só que a gente vai plantar, no mesmo canteiro, a gente vai plantar alface, 

rúcula, couve e jiló. O cara falava: “planta aí, mas vai morrer tudo, não vai dar certo nada”. Aí, 

quando a gente fez a implantação, porque a agrofloresta é isso, tudo ... deixa de plantar na 

horizontal e passa a plantar na vertical. É impossível ter uma alface, uma rúcula, uma couve e 

o jiló no mesmo canteiro. Porque cada um tem os seus tratos no seu tempo. Então a gente fez 

isso. Uma equipe de quatro, cinco pessoas vamos plantar e deixar “plantadinho” para a pessoa 

e dizer para ela: “observa! Observa a questão de produção e a questão de consumo de água”. 

Porque, como coloca muita matéria orgânica o canteiro limpo consome muita água. Aí a pessoa 

fala: “Puxa vida, nesse canteiro aqui eu produzi muito mais, o consumo de água foi muito 

menos. Porque, com o mesmo insumo, com a mesma água que eu gastava para produzir um 

canteiro de alface eu produzi cinco produtos”. Aí começou a revolução das pessoas buscarem. 

E aí tem mais uma chance de fazer uma hortinha lá e tal... (Coordenador do Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

Outra forma de trabalho que merece destaque no assentamento Mário Lago é a 

instituição do trabalho coletivo nas roças de SAF, junto às áreas de preservação permanente. 

Essa atividade é de responsabilidade de cada agricultor envolvido no PDRS, mas é 

incentivada e coordenada pelo Centro de Formação. Ao contrário de outros assentamentos 

pesquisados, as atividades destinadas ao trabalho coletivo parecem ter sido produtivas e 

muito bem aceitas, já que os entrevistados referiram-se a ela como bastante compensadora, 

inclusive para a comercialização posterior e a recuperação das cabeceiras dos rios e das 

matas ciliares. 
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[...] porque agora o nosso desafio é levar [o SAF] para as pessoas, porque uma coisa é fazer 

uma hortinha na porta de casa, outra coisa é plantar uma agrofloresta lá na área de reserva 

que a pessoa está a dois três quilômetros longe do seu lote, né? Esse é o outro desafio que a 

gente está tendo, mas a gente tá indo, faz um mutirão... comecei o mutirão eu e o Paraguai, 

toda a quarta-feira, a gente falava — “Quarta no Paraguai, quarta no meu lote e foi vendo, e foi 

vendo. Aí um ou outro olhava, aí a pessoa estava lá fazendo. Hoje, por exemplo, tem uma 

agrofloresta lá que eu plantei em dezembro 2014... vai fazer dois anos agora e ela parece que 

tem cinco anos. Então assim, as pessoas veem... porque, a gente ... com o projeto, é muita na 

burocracia do projeto, a gente ficava muito na questão da teoria... (Coordenador do Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

Assistência técnica e capacitação 

O acesso à assistência técnica é um fator bastante importante nas culturas de SAF. 

Inicialmente, todas as roças implantadas no assentamento foram auxiliadas com assistência 

técnica de parceiros. Regularmente, como informam as entrevistas, a assistência técnica era 

feita pelo Incra, que terceirizava essa atividade, por meio do IBS – Instituto BioSistêmico, para 

fornecer assistência necessária aos agricultores. Mas, segundo alguns entrevistados, ela não 

tinha a especificidade que o SAF demandava.  

Assim, a assistência técnica, muitas vezes, é prestada por meio de agrônomos 

comprometidos com a causa da agrofloresta e parceiros como a Cooperafloresta de Barra do 

Turvo, citados anteriormente. Mas deve-se acrescentar que o Centro de Formação Sócio-

agrícola aproveita toda oportunidade de capacitação, bem como a possibilidade de frequência 

a cursos sobre agrofloresta, para beneficiar seus associados.  

Nesse sentido, pode-se supor que pela característica da entidade, preocupada com a 

formação, as práticas de capacitação estão um pouco mais integradas às atividades 

regulares.  

Comercialização da produção 

O assentamento Mário Lago escoa a produção por meio de três formas: venda de 

alimentos para o PAA e a PNAE; comercialização de cestas agroflorestais para um público 

cadastrado pela Internet, residente na região; e ainda venda em bancas nos pontos de feira. 

O assentamento possui um site no qual se esclarece como é feita a produção orgânica e as 

pessoas podem encomendar as cestas. 

Os recursos originários do PDRS foram fundamentais para a melhoria da 

comercialização. A compra de um caminhão com câmara refrigerada para entrega das cestas 

e a construção de um viveiro de mudas e de um barracão foram aquisições fundamentais. O 

barracão, em construção, terá câmara fria para amadurecimento de banana e uma cozinha 

para manuseio de polpa de frutas e confecção de geleias, produtos estes que futuramente 

poderão ser comercializados.  



 

SEADE 39 

Então assim, muito assim, importante essa questão da discussão com as famílias, porque a 

gente foi meio que implementando ao mesmo tempo a questão das implantações da 

agroflorestal, porque a gente entendeu que ia ter um “mundo” de produção e se eu não 

canalizar a comercialização disso, se eu não vender, não vai [dar certo]. Vou produzir muito e 

que é que eu faço? Não vou conseguir comer tudo isso. É claro que, às vezes, a pessoa muda 

porque come uma coisa e, de repente, passa a comer dez produtos. Coisa que ela não 

imaginava, começa a produzir. E daí, mas tem um excedente, o que é que vai fazer com esse 

excedente? Têm os projetos do governo, o PA, merenda, essas coisas que as famílias sempre 

acessam, mas... aí a gente começou com a comercialização das cestas e que aí ajuda bastante 

esse tipo de comercialização. 

Hoje em dia, é difícil a pessoa que não tem dez produtos. Nós fazemos esse tipo de pregão 

para três tipos de comercialização: as cestas; o outro são as bancas nossas e as encomendas. 

Já têm outras pessoas que fazem feiras em grupo de, por exemplo, compra e faz uma feira 

exclusivamente com a igreja, com os membros da igreja. Aí, ele soube e ele vem aqui e compra 

os produtos no pregão. Então a gente faz a cesta, faz as bancas, faz a encomenda desse mês... 

(Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

A diversidade de produtos agrícolas permitida pelo SAF ajuda bastante na 

comercialização junto ao consumidor, que tem também maior possibilidade de escolha, além 

de aumentar a renda de venda dos produtores. Mas a viabilidade dessa oferta estrutura-se de 

forma coletiva e resulta da observação de um conjunto de critérios pactuados no grupo. A 

própria participação no grupo está assegurada apenas aos produtores que desenvolvem SAF 

na reserva legal, ou participam nos sistemas de mutirão e que dispõem de certificado orgânico 

ou estão no processo. Além disso, a participação nas reuniões é decisiva para o ingresso na 

comercialização organizada pela entidade, que cumpre importante papel na diversificação das 

oportunidades de venda. A sistemática adotada nas reuniões permite a organização da oferta, 

abrindo possibilidades a todos os produtores presentes, além de incentivar formas específicas 

do SAF:  

[...] depois, quando a gente começou a comercialização, teve uma crise nos projetos do 

governo: do PA, da merenda – ou demorava muito para receber ou não atendia todos os 

projetos [famílias produtoras]... a gente começou a nossa comercialização. Aí a gente falou o 

seguinte: só comercializa conosco quem participar das reuniões e a gente não compra o 

produto de quem não vem na reunião, porque só pode vender o produto se tiver na reunião. 

Porque depois da reunião tem um tipo de pregão ... aquele mural que tem ali. Aquele lá 

[apontando para o registro no mural] fez ontem. Então, ali a gente lista todos os produtos e a 

quantidade dos produtos, quais são os produtos que vai na cesta e daí a gente divide igual, 

tipo assim — “Ah, vai mandioca essa semana na cesta. Quantas cestas são? São 80 cestas. 

Quantos quilos de mandioca vão? Cinquenta quilos. Quem tem mandioca?” Todo mundo que 

tem levanta a mão. Aí divide aquela demanda de mandioca, pela quantidade de pessoas 

[produtoras]. E assim vai fazendo com todos os produtos.  

[...] [destaca] uma coisa importante que aconteceu: a gente sempre incentivou essa questão 

da diversidade, a gente tenta não mandar os mesmos produtos, diversificar os produtos na 

cesta. Aí o que é que as pessoas começaram a perceber por si próprias? Ele plantava três 

produtos, na pior das hipóteses, se os três produtos dele fossem na cesta naquela semana, ele 

levantava a mão três vezes, mas um outro que tinha dez levantava a mão dez vezes. Então, 
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aquele que levantava a mão dez vezes vendia muito mais que o de três [vezes]... [pensaram:] 

“pera aí, eu plantei cenoura, vou plantar beterraba também”. Quanto mais diverso, tem mais 

possibilidade de vender lá. E aí, hoje em dia, é difícil a pessoa que não tem dez produtos. Nós 

fazemos esse tipo de pregão para três tipos de comercialização: as cestas; o outro são as 

bancas nossas e as encomendas. Já têm outras pessoas que fazem feiras em grupo, por 

exemplo: compra e faz uma feira exclusivamente com a igreja, com os membros da igreja. Aí, 

ele soube e ele vem aqui e compra os produtos no pregão. Então a gente faz a cesta, faz as 

bancas, faz a encomenda desse mês. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola 

Dom Hélder Câmara) 

 

As atividades de comercialização são consideradas, ainda, oportunidades de trabalho 

aos jovens, como já assinalado anteriormente, evitando que continuem a trocar o campo pelo 

trabalho na cidade, já que esse nem sempre se mostra promissor. Há iniciativas em curso, 

destinadas à inserção dos jovens na comercialização da produção, assim como a intensão de 

envolvê-los com as atividades burocráticas da cooperativa.     

A gente tem alguns projetos para que esses jovens fiquem aqui. Uma é todo esse processo de 

comercialização. A gente já tem alguns jovens que fazem isso. Tem um grupo de jovens que 

já faz a comercialização por encomenda, que vai para as bancas. [...] Na entrega das cestas 

também têm jovens envolvidos nisso. Com a criação da cooperativa a gente quer colocar 

também, na parte burocrática, jovens fazendo isso. (Coordenador do Centro de Formação 

Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

O aprendizado adquirido na organização da oferta pode vir a contribuir para outro 

projeto em fase embrionária. Trata-se da aquisição de insumos para o consumo das famílias. 

Há planos de criação de uma cooperativa para o consumo dos trabalhadores rurais, que assim 

comprariam seus itens de alimentação necessários com preços mais favoráveis.  

Agora, uma outra coisa que a gente vai começar... a gente tá criando uma cooperativa aqui. 

Tem dois meses que estamos discutindo o estatuto da cooperativa para colocar exatamente a 

vontade das pessoas, o que eles querem que a cooperativa faça. Criando uma diretoria que 

não é chapa... foi lindo a indicação, porque as cooperativas é aquele negócio de montar chapa, 

concorrer e tal. Não vai ter isso aqui. Vai ser indicação. A gente fez um processo, todo mundo 

tinha que vir e indicar as pessoas. Indicar e depois a gente fez um apanhado dos mais 

indicados, depois fomos perguntar para a pessoa que foi indicada se ele aceitava... e qual era 

o objetivo dele, foi assim.  

Estou entregando meus produtos aqui, estou comercializando a minha produção, estou 

contente com o preço, porque é o preço justo. Então, para quem compra o produto, não é o 

mercado que dita os nossos preços, é nós que decidimos com quem compra, ...o preço da 

alface, o preço do tomate. É um preço que a gente garante aqui o ano inteiro...  

[...] mas o que é que acontece? A pessoa [agricultor] pega o dinheiro, recebe certinho, 

bonitinho. Só que, ainda, muitos dos produtos dele, eles estão comprando descentralizado. Um 

tá indo ali, outro está indo no Carrefour, outro está indo no Atacadão e comprando a sua 

necessidade. O que é que essa cooperativa [em projeto] vai fazer? Todo mundo traz a lista do 

que vai precisar para o mês que vem. Vamos sintetizar essa lista e fazer compra coletiva. Para 

comprar muito mais barato. O que é que eu preciso comprar: óleo, um litro. Então, eu compro 

um barril de duzentos litros e a pessoa leva na garrafa pet. É quatro vezes mais barato! Por 
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que eu preciso comprar arroz convencional aqui, sendo que se eu comprar uma carreta de 

arroz orgânico lá do Rio Grande do Sul vou pagar o mesmo preço, mas vai ser entregue aqui 

para as famílias? (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

No entanto, haverá regras de participação nessa cooperativa, para que só façam parte 

do projeto os trabalhadores que participam do SAF, do trabalho coletivo nas áreas de 

preservação permanente e frequentem as reuniões semanais para estabelecimento de preços 

e montagem das cestas. 

Manutenção e expansão do SAF  

Segundo o entrevistado esclarece ao ser inquirido sobre a continuidade dessa forma 

de cultivo agrícola, a produção no SAF já está bastante arraigada no assentamento e 

dificilmente eles voltariam atrás para produzir de forma tradicional. Outro fator preponderante 

é que a implantação do SAF, etapa que demanda maior recurso financeiro, já foi realizada, 

sendo que a manutenção das roças torna-se mais fácil com o decorrer do tempo e o 

aprendizado dos trabalhadores. Além disso, produzir dessa forma é mais rentável para o 

trabalhador e, ainda que o cultivo desacelere, ele não será extinto. É o que diz o relato a 

seguir: 

Bom eu acho que é assim, nosso carro está em quarta, se não tivermos apoio, ele pode ir para 

primeira, parar ele não vai. Ele vai continuar rodando. Mas ele podia continuar em quarta. A 

gente podia fazer isso com mais intensidade. Nós temos grandes áreas é possível ter muita 

coisa pra fazer ainda. E o apoio financeiro é importante pra gente continuar. Andar nessa 

velocidade que a gente gostaria que fosse. Se não tivermos esse apoio a gente vai reduzir, 

mas que os 140 hectares de reserva um dia vão ser reflorestados, disso eu tenho certeza. É 

claro que o tempo pode ser ou mais rápido ou mais lento, dependendo de recursos. Porque 

não é fácil o convencimento para SAF, não é barato a implantação de SAF, é caro... 

(Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

O envolvimento dos associados do Centro de Formação no projeto do PDRS foi 

considerado bom pelo dirigente. O trabalho coletivo que o programa demanda nas áreas de 

preservação parece estar sendo gerido de forma satisfatória e frutífera, e não foi observado 

descontentamento dos trabalhadores em relação a ele. 

Teve uma mistificação que fala assim: “Ah, trabalho coletivo” e aí teve uma metodologia, 

mesmo aqui no assentamento na época de acampamento com esse negócio de trabalho 

coletivo que dificultou muito, porque se instruiu na época o trabalho coletivo como todo mundo 

estar no mesmo lugar, no mesmo dia, fazendo a mesma coisa, e aí estressava muito porque 

as pessoas... nem todo mundo trabalha igual a todo mundo, aí falava: “puxa vida! Trabalhei 

igual a um condenado e o outro não fez nada, a mesma coisa, tudo igual, tal, tal, tal”. E não é 

isso. Trabalho coletivo não é isso. [...] Estou querendo colocar lá no meu lote, quando eu me 

organizar melhor, um sistema que chama Porta Aberta. Porque tem muita gente de fora, 

inclusive, que quer ajudar nas implantações. Então como é que chama o Porta Aberta? O Porta 

Aberta tem uma lousa onde eu descrevo tudo o que tenho de fazer: “ah, eu tenho que consertar 

a cerca, eu tenho que plantar uma bandeja de alface, eu tenho que colher a banana...” eu listo 
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uma lista de tarefas daquela semana, daquela quinzena, daquele mês, tudinho lá. E daí 

qualquer pessoa que quer ajudar chega, independente se eu estou ou não no local, ele olha a 

lista de tarefas, escolhe uma tarefa para fazer, marca, escreve o nome que ele está fazendo e 

vai executar a tarefa. Independente, por quê? Os mutirões têm que acontecer, independente 

do horário e tempo, porque, às vezes, a pessoa quer ajudar, mas ele é professor e a folga dele 

é na quarta feira, mas não tem mutirão na quarta feira, mas ele gostaria tanto de vir aqui ajudar 

ou ele mais dois, três, aí eles chegam olham a lista de tarefa e faz. Aí o outro chega e vê esta 

aqui então já está feita, então eu faço isso e no dia do mutirão eu concretizo. Mutirão é um 

sistema de trabalho coletivo, mas não precisa estar todo mundo junto. Então esses sistemas 

que a gente vai colocando, tentando fazer. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-

agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Ao ser indagado sobre o que não pode faltar para que o SAF se inicie em outras áreas, 

o entrevistado defende a necessidade de despertar a motivação e o engajamento, além da 

manutenção de apoio financeiro. Esses são, na sua percepção os principais fatores para a 

continuidade do SAF. Sua narrativa parte da premissa de que o SAF é a única opção realista 

diante das necessidades e desafios crescentemente impostos ao planeta, mas depende do 

engajamento de seus agentes e atores.   

O apoio financeiro é muito importante e eu acredito assim, independente de qualquer coisa a 

agrofloresta vai tomar conta do planeta, não tem solução. Não é muitas vezes porque quer é 

porque é a única solução para o planeta, não tem outro jeito. E tem muita gente engajada, não 

só produtores, estudantes, professores, cientistas, muita gente que já entendeu que esse é o 

caminho. Então assim, acho que não pode faltar é essa divulgação, essa interação, essas 

pessoas motivadas.  

Se tiver isso com recurso ou sem recurso vamos fazer, mais rápido ou menos rápido nós vamos 

fazer. É claro que se a gente tiver apoio financeiro a coisa acontece com bem mais rapidez. [...] 

Ontem, eu ouvi o Ernest falar uma coisa lá que eu não tinha me atentado. Ele falou assim: “Da 

onde que a semente transgênica que a Syngenta hoje está colocando no mercado, qual é a 

fonte que ela foi buscar? Não foi uma semente crioula que está guardada há mil anos para a 

pessoa cultivar ela? Não foi daquela fonte? Porque vocês acham que aquela fonte não tem que 

ser plantada, vocês têm que extrair a essência daquela para criar uma nova semente. Se a 

fonte é aquela, não precisa da geneticamente modificada, precisa manter aquela”. E essa é 

uma cultura muito grande que tem no movimento que é a preservação e troca de semente 

crioula. Então, por exemplo, agora saindo daqui eu vou passar ali num camarada, que eu vou 

pegar o milho crioulo dele, porque a gente só está plantando milho crioulo. Não planta mais 

milho híbrido. A gente está tentando fazer tudo plantação com sementes... e daí a gente colhe, 

por exemplo, as primeiras plantações de vagem, a gente comprou semente, hoje ... toda 

semente de vagem que eu planto já é das vagens que eu colhi. E a gente vai fazendo isso. 

(Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

Finalmente, cumpre ressaltar a visão mais geral do entrevistado em relação ao cultivo 

de SAF, compreendido com uma agricultura inclusiva, propícia ao exercício das capacidades 

humanas, menos suscetível à mecanização e, sobretudo, de cunho sustentável.   

Porque SAF... SAF é o seguinte, não é uma coisa emergencial “Eu planto uma monocultura de 

soja que eu vou até lá no banco e já pego até o dinheiro adiantado, porque eu sei que daqui a 

tantos meses eu vou colher”. Não é! SAF eu planto um rabanete, colho com 28 dias, mas eu 
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planto certo de que vou colher daqui a 40 anos. Então não é uma coisa imediatista. É uma 

coisa que você tem que acreditar, mesmo. Acreditar e ter paciência. Ninguém, que não tem 

paciência, faz SAF. Porque tudo tem o seu tempo e o ser humano, principalmente essa 

geração, ela é muito imediatista, ela quer ver resultados amanhã ou hoje, né? Então, por isso 

que é muito difícil esse convencimento [...] mas é muito importante, mas a pessoa tem que ter 

[...] a consciência daquilo. Por isso que eu acho muito importante esse tipo de agricultura, por 

quê? Todo o tipo de agricultura o capital consegue botar as garras. Mecaniza, tira o homem do 

campo, coloca máquina, que substitui 40, 50 homens e que dobra a produção e não precisa do 

ser humano. É uma exclusão. As agriculturas de exclusão. Uma roça que a família trabalhava 

lá e colhia arroz, feijão e milho durante um tempo, vai uma máquina, tira todo mundo de lá, 

derruba tudo faz... e trabalha com aquilo. Agrofloresta não. Não tem máquina nenhuma que vai 

dizer o tempo que eu tenho que podar um pé de manga, o tanto de claridade que eu tenho que 

jogar para a outra planta. Então, tem que ser o ser humano que tem essa interferência, esse 

olhar para a agrofloresta. Por isso que a gente chama de agricultura de inclusão. (Coordenador 

do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 

 

O entrevistado avança, vislumbrando formas de atuação que, na sua percepção, 

potencializariam os avanços do SAF e envolveriam diferentes segmentos da população, com 

base no princípio de que todos somos interessados na produção de alimentos, porque dela 

depende nossa sobrevivência. Formas de atuação que estariam voltadas para a ampliação 

do SAF, redirecionando recursos para o projeto. Em suas palavras:  

[...] [agricultura de inclusão] porque as pessoas não precisam ser técnicas especialistas, tem 

que ter vontade e não precisa, inclusive, morar. Isso já é um pensamento meu, um sonho meu 

[...] porque todo mundo é produtor de alguma coisa. Um professor, um médico, qualquer pessoa 

e o que todas essas pessoas, que produz ou conhecimento ou tecnologia ... tem em comum é 

que todo mundo come. Precisa comer. E precisa ter quem produza alimento, certo? Então 

temos que sincronizar todos esses produtores para o que é comum entre todos que é a questão 

do alimento. E no sistema agroflorestal eu preciso de você que é urbana, que não tem condição 

... porque sua produção é outra, não é a de alimento, mas que venha conhecer e financiar esse 

sistema. De preferência fazer junto. Uma vez, quando no seu tempo de lazer, vir aqui ajudar a 

fazer uma poda de um pé de manga, para ter a manga que você vai comer amanhã, entendeu? 

Essa inclusão que a gente almeja, de trazer as pessoas para o campo, mesmo que sejam num 

sistema de visita, de dia de campo, de inclusão. Essa sincronização que a gente, eu, 

particularmente, acredito que o planeta precisa, que é possível fazer. Não sei se vou conseguir 

viver isso. Espero que isso aconteça para os meus filhos, meus netos verem. Então, é 

substancial que as pessoas acreditem, que as organizações acreditem e que denuncie essas 

ideias. Está tendo uma revolução nesse sentido, porque tem muita gente querendo fazer isso, 

né? Mas seria muito bom que a gente conseguisse renovar esse projeto, fazer novamente, 

colocar o dinheiro que muitas vezes é colocado em outras coisas, [por exemplo] numa Vale, 

que destrói a natureza como aconteceu lá em Mariana. Deixar de colocar o dinheiro lá e colocar 

o dinheiro na agricultura familiar, na produção de alimento, na conservação ambiental, tudo 

isso. (Coordenador do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara) 
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Entrevistas com beneficiários do PDRS 

Beneficiário 1 
Caracterização dos entrevistados 

Sexo: masculino 
Idade: 41 anos 
Tipo de família: casal com filha 
Função: Coordenador do Setor de Produção e Comercialização do Assentamento Mário 
Lago e liderança do Centro de Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara    
 

Origens e trajetória da família  

O entrevistado é natural da área rural do Nordeste. Sua história de vida inclui a saída 

do campo, quando jovem, para estudar e sobretudo trabalhar, vindo posteriormente para a 

região de Ribeirão Preto em busca de trabalho e de um desejo de “mudar de vida”. Por 

intermédio de um parente, conheceu o acampamento do MST na Fazenda da Barra e a luta 

pela posse da terra. As motivações para ficar na terra, o acesso a novas oportunidades e a 

mudança de vida foram assim narradas:    

Nasci em sítio, na Bahia. Meu pai herdou o sítio que era do avô dele [...] saí para estudar na 

cidade. [...] Depois, com dezesseis comecei a trabalhar em mercado. Queria ganhar um 

dinheiro... então em 1993, junto com uns colegas fui para Ribeirão [Preto], que tinha uma fama, 

na época, de ser a Califórnia brasileira, muito desenvolvimento, tinha muita coisa em Ribeirão. 

Entramos numa sociedade para fazer casas [...] depois trabalhei 14 anos na construção civil 

[...] Aí eu estava querendo mudar de vida, estudar, fazer uma faculdade, então, queria uma 

mudança na vida. Um dia vim para cá com meu irmão, aqui no assentamento, na época, era 

acampamento, né? É que o sogro do meu irmão estava acampado aqui, aí a gente veio fazer 

um barraquinho para ele aqui. Foi em 2005. Eu estava fazendo o barraquinho para o sogro do 

meu irmão e os “caras” convidou para participar aqui também. Pensei: estou solteiro, querendo 

mudar de vida, então, por que não mudar? Nasci e cresci em sítio, a gente sempre trabalhou 

na roça, meu pai fazia rapadura, fazia cachaça, plantava roça... Eu tinha um pouco de 

experiência de produção, já. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

O entrevistado conta, com riqueza de detalhes, como chegou à Fazenda da Barra e 

suas primeiras experiências de plantio na área.   

Vim para cá, comecei a plantar, foi época de chuva, fui plantando milho... a “ocupação” tinha 

feito uma distribuição na área para as pessoas plantar. Comecei a plantar e gostei. E depois, 

logo em seguida, fui participando das reuniões do movimento, das atividades que tinha oficina 

e aí eles pegaram e me indicaram para fazer faculdade, em Geografia, lá em Prudente, na 

Unesp. Que é uma turma do movimento que tava começando lá. Tinha sete movimentos sociais 

participando, do Brasil inteiro. Tinha gente de 20 estados brasileiros. Aí eles me convidaram 

para fazer Geografia na pedagogia da alternância, você fica dois meses na faculdade fazendo 

aula de manhã, de tarde e de noite. Depois tem quatro meses [...] em casa, fazendo os 

trabalhos. Foram cinco anos acampado e cinco anos de faculdade. Quando acabei a faculdade, 

em 2011, eu estava vindo para o lote aqui. O assentamento saiu em 2008, em 2009 o Incra 

parcelou a área, em 2010 começou a liberar os créditos para construir a casa. Em 2012, eu 

estava aqui no lote, acabei a faculdade e vim para cá. [...] estava aqui construindo a casa aos 



 

SEADE 45 

poucos e fazendo intercâmbio e aprendendo um pouco de SAF. (Beneficiário 1, coordenador 

do setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Vale lembrar que o assentamento Mário Lago teve origem na divisão das terras da 

Fazenda da Barra, objeto de uma ação junto ao Ministério Público da região, para 

desapropriação e posterior recuperação dessas terras. Desde a origem do assentamento, 

figuravam as questões relativas à recuperação e preservação do meio ambiente, em especial 

o plantio agroecológico. Nessa direção, a experiência anterior do entrevistado com agricultura 

familiar “limpa” de agrotóxicos é lembrada como fator facilitador em suas práticas no 

assentamento. 

Desde o começo, quando entrei no movimento que incentivavam o plantio agroecológico e aí 

tinha umas experiências de SAF, que a gente conhecia e quis levar a gente para intercâmbio 

para a gente conhecer. Para mim era uma coisa natural, meu pai sempre plantou sem veneno, 

sempre derrubava roça e plantava muita coisa misturada plantava abóbora, milho e mandioca, 

depois ia colher ia nascendo outro capim, botava o gado depois. Não tinha uma produção 

industrial, tinha uma produção de diversidade para consumo da casa e para comercialização 

do excedente só. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago) 

 

Notadamente, a herança familiar do entrevistado constituía referencial que não 

conflitava com os princípios do SAF, ao contrário, tornava-os de fácil assimilação. Esse perfil, 

sem dúvida, foi favorável ao entrevistado, influenciando sua confiança nos procedimentos e 

orientações típicas do SAF. Essa situação não era predominante no assentamento, onde as 

preocupações afloravam, segundo relato:  

E aí, quando a gente conheceu o SAF, o SAF faz muito isso também, só que é mais 

sistematizado, planeja um pouco mais a área, adensa mais as áreas de plantio, deixa umas 

áreas para produção de matéria orgânica, que é para você deixar o capim para produzir o 

adubo ali mesmo, porque o capim é um adubo para os canteiros. E aí aquilo para mim encaixou 

muito porque assim. O pessoal ficava desesperado: — “ah, botar fogo nesse capim e acabar 

com esse capim”. Para mim, o capim não era problema, o capim era adubo, né? Só não sabia 

como usar ele direito. Aí ficava capinando o ano inteiro, por exemplo, mas deixava o capim no 

pé da planta para manter a umidade. Quando a gente pegou esse sistema de SAF meio diverso, 

num canteiro você planta tudo o que você precisa e na entrelinha para a produção do capim, 

aí ficou fácil o entendimento da área. E aí a gente começou a fazer. (Beneficiário 1, coordenador 

do setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

A experiência com o SAF e o aprendizado conseguido por meio de intercâmbio com 

outras entidades foram de fundamental importância para os agricultores. A oportunidade de 

observar e vivenciar o SAF na prática é de grande valia para estes trabalhadores e, assim, 

torna-se mais fácil introjetar os novos aprendizados e dimensioná-los no cotidiano.  
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Acesso a serviços  

O entrevistado menciona a luta por melhores condições de saúde e educação no 

assentamento. O atendimento à saúde é considerado bom. Já a escola ainda não foi criada.  

Aqui, desde o começo, quando era acampamento, a gente tinha uma luta grande para 

reivindicar saúde e educação, infraestrutura de água. E aí... na época do acampamento era 

meio precário, mas tinha o transporte escolar e as crianças tinham que estudar tudo no bairro 

aqui, em escola próxima. E depois que virou assentamento, o prefeito montou uma equipe que 

chama Saúde da Família para atender aqui. São sete pessoas, tem dentista, um pediatra, um 

médico antroposófico, agentes de saúde, que são três, uma enfermeira geral e tem mais um 

outro que não sei o que é que é. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

A participação de profissionais da saúde, alinhados à luta do MST, foi decisiva na 

garantia de acesso aos serviços de saúde. Igualmente importante foi a capacidade do 

Movimento em constituir, por meio de mutirão, espaço adequado para realização de 

atendimentos médicos e odontológicos, com apoio de agentes de saúde e profissionais da 

área. O mesmo sucesso não foi possível em relação à escola, pois, apesar da existência do 

recurso, segundo o entrevistado, não houve empenho da prefeitura municipal.  

Aí por causa da luta nossa tinha um pessoal que era parceiro do movimento e gostava da luta 

e queria vir para cá. O dentista nosso fazia SAF com nós aqui. [...] O pediatra nosso atende 

todo mundo de criança até os idosos e ele vai na casa de um por um. Saúde nós somos bem 

servidos. E as agentes de saúde que trabalham o dia todo são assentadas que faz o papel de 

ir nas casas, ver como está, faz acompanhamento. As agentes de saúde são do assentamento, 

mesmo. 

Conseguimos o consultório de dentista, inteiro, completinho, montado, bonitinho, funcionando. 

E fizemos quase tudo na base de mutirão. [...] Com relação à escola, [...] a gente conseguiu 

uma verba de dois milhões e meio no MEC, aprovamos em Brasília, essa verba com apoio do 

deputado Ivan Valente. A verba veio, ficou dois anos na prefeitura que não liberou a escola 

aqui [...] aí, voltou o dinheiro. A gente deixou dois lotes desse de três mil metros quadrados, 

trinta mil metros quadrados para fazer uma escola. (Beneficiário 1, coordenador do setor de 

produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

O PDRS e a implantação do SAF 

O assentamento Mário Lago nasceu com a proposta da produção agrícola sustentável, 

conforme relato acerca das negociações e compromissos em torno das necessidades 

ambientais de preservação e recuperação das áreas:  

Em 2003 foi a primeira ocupação aqui da área. A gente veio para cá. Já veio com essa proposta 

de uma agricultura mais ecológica, tinha uma comuna da terra, lotes pequenos, mais pessoas, 

várias áreas coletivas e 35% de área de reserva: 20% permanente já e 15% de SAF. 

(Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento Mário 

Lago) 
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A familiaridade do entrevistado com as práticas da agricultura familiar, o incentivo por 

parte do Centro de Formação e as orientações e parcerias buscadas representaram papel 

importante. Assim, os agrônomos da Cooperafloresta em Barra do Turvo forneceram os 

primeiros ensinamentos a respeito do SAF e assistência técnica aos trabalhadores da 

Fazenda da Barra. Nota-se que o início do cultivo representou dificuldades ao entrevistado e, 

pelo que sugere seu relato, aos outros agricultores também, que se deparavam com o desafio 

de recuperar a terra exaurida com a monocultura de cana e abrir caminhos dentro de seu lote, 

em meio ao mato que invadia toda extensão. Assumindo orientação de Ernst Gotsch, um 

especialista em SAF, o entrevistado busca alternativa na própria cana a ser retirada da área: 

Em 2005, quando entrei no movimento, já tinha cursos, intercâmbio para visitar as SAF eu já 

fazia também. Em 2011, vim para o lote, pensando em fazer SAF já. Não sabia como ia fazer 

no lote, mas já queria fazer SAF. Tinha que acabar com a cana primeiro, acabar com a cana 

para começar o SAF. Foi depois a gente viu que a cana poderia ser o material orgânico do 

SAF. Quando o Ernest [especialista] veio aqui em 2012 e viu esse canavial, e disse: “Óh, aqui 

roça tudo, faz matéria orgânica e as canas que for brotando (nova) dá para manejar, aproveitar 

a garapa, aproveitar a palha para fazer a cobertura. A cana vai virar abóbora, vai virar banana, 

vai virar um monte de coisa”. E depois começamos a fazer isso, usar a cana como material 

orgânico. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago). 

 

Claramente, a mudança da agricultura tradicional para o sistema agroflorestal exige 

mudanças de postura bastante profundas por parte do agricultor em relação ao manejo das 

culturas e abrange práticas há muito arraigadas na tradição de plantio e na concepção de 

produtividade agrícola. Isso pode representar maior ou menor desafio, conforme o perfil e a 

trajetória do beneficiário e, ainda, o acesso a conhecimentos capazes de reforçar e assegurar 

práticas reversas àquelas da agricultura tradicional e satisfatórias à produção. É o caso da 

utilização do capim das roças, que na cultura tradicional é extirpado com defensivos agrícolas 

e, no SAF, é utilizado como adubo orgânico e serve para preservar a umidade da terra. Outra 

característica do SAF é a mistura de todas as culturas, o que também não é usado no cultivo 

tradicional, que planta somente um produto em cada roça.       

Desde o começo, quando entrei no movimento, incentivavam o plantio agroecológico e aí tinha 

umas experiências de SAF e quiseram levar a gente para conhecer. Para mim era uma coisa 

natural [similar à experiência do entrevistado na agricultura familiar] 

[...] Então, tinha esse problema do capim, que queriam acabar com o capim, então o SAF já 

tem uma solução para isso. O capim é benéfico, te ajuda. Tinham umas pessoas que andavam 

se matando, capinando e acabando com o capim, hoje vão buscar capim fora e traz para o lote 

para cobrir os canteiros, vai tendo umas mudanças que é muito interessante. (Beneficiário 1, 

coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

O entrevistado refere-se ao trabalho de convencimento desenvolvido pelo Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara junto aos trabalhadores, principalmente entre 
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aqueles mais velhos com certa dificuldade de aceitar os novos preceitos do SAF, além de 

mencionar a importância de se ter um trabalho conjunto de grupo, visando um objetivo comum.   

Esse papel é difícil. Essa parte de convencimento é duro. É trabalho de formiguinha, todo dia. 

A gente tinha reuniões sempre quando era acampamento e quando virou assentamento a gente 

fazia reunião toda segunda-feira. O setor que trabalha a produção é todas as segundas-feiras. 

Então a reunião era um papelzinho de formiguinha. Todo dia você está lá fala, fala, fala, explica, 

orienta e tal. Aí tem um grupo que participa. São umas 40 pessoas que participam da reunião. 

É o pessoal da cesta, do PDRS. E o pessoal que está mais voltado para o projeto do 

assentamento mesmo. [...] Aí o SAF é o seguinte, o pessoal tem essa mania de gradear, roçar 

e botar fogo. 

A maioria das pessoas são pessoas de idade e vêm daquela cultura tradicional que trouxe da 

região que o pai fazia, que o avô fazia. Para quebrar isso é muito difícil. Tipo: tem o Seu João 

que no Ceará está acostumado a derrubar a capoeira e botar fogo e plantar abóbora lá e criar 

os cabritos. E agora tá plantando horta. Ele sabe que vai entregar os maços e não sabe nem 

como amarrar um maço de rúcula. E tá fazendo e fez um modelo de SAF no lote dele e gostou 

e agora está todo empolgado. E ele falava assim: “como é que um capim no pé da planta faz 

tanta diferença daquela planta que tá no mato, no seco! A planta fica agradecida”. A pessoa é 

convencida por aquilo que está sendo feito. O trabalho aos pouquinhos e vai mudando. E aí 

esse grupo nosso já faz um monte de coisa junto. Então, a gente... por causa dos projetos 

plantar na área de reserva e modelo de SAF no lote. (Beneficiário 1, coordenador do setor de 

produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Assim, o trabalho de convencimento dos agricultores para adesão ao SAF foi feito pelo 

Centro de Formação e pelos primeiros agricultores que abraçaram a proposta. Inicialmente, 

houve alguma resistência a essa nova forma de plantar, principalmente em relação à questão 

do mato ou capim explicada anteriormente. Na percepção do entrevistado, o papel da 

mobilização contínua, desde a origem do acampamento, e a busca por aumentar a 

compreensão das problemáticas enfrentadas, discutindo as orientações existentes, 

prosseguem e representam oportunidades de disseminação de conhecimentos.  

Aí então a gente começou a fazer SAF na área de reserva então é maior, muito difícil manejar 

capim em grande escala, mas como a gente conseguiu máquina para manejar ajudou um 

pouco. Então as pessoas estão um pouquinho mais animadas para trabalhar a área de reserva. 

E a gente conseguiu um modelinho de SAF para o lote que tem que ser o canteiro todo coberto, 

então precisa de bastante capim, então as pessoas têm que roçar e cuidar do capim e tal. O 

capim foi dando um sentido. Então, assim, o pessoal não gostava, mas começou a entender e 

quando eu digo que a produção do SAF também era rápida e tinha bastante produção, em 

alguns lotes, que a gente fez deu um boom de produção inicial que convenceu as pessoas a 

querer fazer SAF, então ajudou um pouco o convencimento, também, mas foi difícil implantar 

SAF. Por mais que a pessoa não queira usar veneno, plantar SAF nesse sistema é um pouco 

difícil. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento 

Mário Lago) 

Especificamente, no lote do entrevistado, há somente produção agrícola em SAF, 

sendo que o cultivo de árvores nativas, frutas e verduras é distribuído em canteiros verticais 

formando linhas, contendo cada canteiro 30 variedades de plantas, tais como banana, 
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mamão, gliricídia (árvore nativa originária da América Central), eucalipto, amora, jaca, goiaba, 

manga, abacate, tomatinho, jiló, berinjela, cenoura, pimenta, no centro do canteiro, mais 

alface, rabanete, rúcula e almeirão, entre outras. Na visão do entrevistado, a variedade de 

produtos representa aumento de ganhos, conforme segue:  

Quando faço um canteiro, planto de tudo porque aí dá uma sucessão de colheitas. Então colhe 

aí um bom tempo. Aí eu planto um canteiro e depois de dois meses planto um outro, e depois 

planto outro e outro. Então estou colhendo folhas, estou colhendo legumes, estou colhendo 

frutas já. Você consegue uma diversidade de produção. Não é muita produção, porque eu 

trabalho muito com a comunidade, acaba tendo pouco tempo. Eu falo porque eu trabalho meio 

dia por semana no lote. Cheguei a tirar mil reais por mês aqui só para a cesta. Porque a gente 

tem uma banana, tem um mamão, aí você tem uma pimenta, tem uma folha, tem um chá. Então 

você acaba colhendo um pouquinho de cada coisa, no final do mês, dá uma renda boa. 

(Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento Mário 

Lago) 

 

Mas ele reforça que o manejo de SAF é diferente do da agricultura tradicional e requer 

conhecimento adquirido e prática no dia a dia, bem como capacidade de observar o conjunto 

do SAF, seu desenvolvimento cotidiano, as diferenças entre uma fase e outra do cultivo, 

envolvendo a busca de estratégias integradas ao sistema. Trata-se de um cuidado atento e, 

sobretudo, baseado em conhecimentos, nem sempre cumulativos, ao contrário, adquiridos no 

intercâmbio das experiências, como sugere sua descrição:   

O manejar é no dia a dia: podar, cortar o capim... Porque se planta muita coisa, uma [planta] 

embaixo da outra, e tem que saber podar na época certa para abrir claridade, para entrar luz. 

Tem que planejar a planta próxima, para não abafar a outra. Tem que ter todo esse 

conhecimento de plantar e depois intervir na natureza, para você colher aquilo que você quer. 

Tem que ter uma linha, tem dez pés de coisa lá. Tem uma mamona, tem uma gliricídia e tem 

uma laranja. Para comer laranja, tem que podar sempre a gliricídia, a mamona para deixar a 

laranja crescer no tempo dela e cortar sempre o capim do pé. Tem muita coisa no manejo, 

manejo é o mais importante e requer muito conhecimento. E não é conhecimento que você 

adquire sozinho. É conhecimento que você faz na prática, no dia a dia. Você chega lá na sua 

horta e ela tá feia. Por que ela está feia? O que aconteceu? Tem um monte de água em cima 

dela e não tem luz. E você diz: “vou abrir e ver se dá certo”, se não deu certo, você corta ela. 

Aí você vai aprender. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago) 

 

Ao ser indagado se o manejo de SAF é mais difícil do que o da agricultura tradicional, 

o entrevistado respondeu: 

Depende. Porque é assim, a agricultura tradicional requer muito conhecimento, muita 

tecnologia e você está arriscando também. Se der uma praga come tudo. O SAF não tem 

problema de dar praga e comer tudo. Pode comer uma planta ou outra. O equilíbrio das plantas 

ajuda. A outra coisa é difícil, porque assim, a agricultura tradicional você arrisca tempo de chuva 

também e tal. O SAF é um pouco mais maleável isso, se não chover um mês ela fica verdinha, 

porque tem muito ambiente que deixa a terra mais úmida, não está descoberta. E aí depois 

você vai fazendo... é assim o manejo. Quarenta e seis módulos em quarenta e seis lotes. Todos 
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eles com o mesmo desenho, a mesma muda e a mesma quantidade de verdura e nenhum, 

hoje, é igual ao outro. Porque um olhou assim para a área e disse: “eu quero mais fruta”, então 

vai nas gliricídias e nas mamonas e poda tudo. Então fica mais banana, fica mais mamão e tal. 

O outro já fala: “não, eu quero um ambiente de sol por aqui, eu quero deixar as árvores, 

eucalipto crescer”. Quarenta e seis áreas e nenhuma é como outra. Aí a cultura de cada um 

ajuda porque cada um insere mais aquilo que conhece. SAF é bom, é gostoso, mas é um 

desafio maior e eu gosto mais porque é isso, não tem receita pronta. (Beneficiário 1, 

coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

Assistência técnica e capacitação  

A assistência técnica no assentamento não se dá nos moldes de acesso a um serviço 

regular, uma vez que o IBS, instituto que prestava assistência técnica para o Incra, não 

oferece mais um serviço regular para os assentamentos.  

A estratégia do Centro Dom Hélder Câmara foi buscar essa assistência junto às 

entidades parceiras, na forma de aquisição de conhecimentos e troca de experiência. A 

trajetória da entidade, suas articulações e apoios constituídos foram condição para viabilizar 

com sucesso essas iniciativas. Diferentes cursos vêm sendo organizados, assim como 

capacitações e intercâmbios, conforme descrito: 

Desde o começo que eu vim para cá participei de atividades, fiz cursos que teve, inclusive o de 

SAF. Não só de SAF, mas de SAF também e aí, depois que veio o assentamento, ficou mais 

difícil para a gente sair, porque o lote ocupa muito tempo, mas a gente traz bastante curso para 

cá, bastante atividade que teve aqui de formação e capacitação, inclusive em SAF também, a 

maioria de SAF, de horta orgânica, de criação de animal, principalmente de SAF. E aí tem os 

vários parceiros, também. No PDRS a gente conseguiu fazer intercâmbio. Fizemos em São 

Luís, fizemos na Lapa, na Barra do Turvo fez assim, pouca gente. E aí teve uns cursos aqui 

em parceria com a USP [Universidade de São Paulo], também. Teve curso de parceria com o 

Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas] e com o Senar [Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural]. Um monte de curso aí, de horta orgânica, de sistema de 

comercialização que aí vai em tudo, preço, colocar no mercado, qualidade, higienização, como 

que organiza, produto. E assim, a gente é muito curioso para saber as coisas. A gente vai atrás 

de muita coisa. Agora, eles estão fechando uma série de cursos para o ano que vem, já. 

Parceria com o Sebrae, com o Senar. O sindicato rural aqui em Ribeirão não tem muito a 

oferecer e o patronal eles oferecem porque eles têm muita coisa a oferecer e não tem agricultor 

na região. Só tem cana. Então só sobra os assentados. Já pedimos o curso de tratorista, esses 

dias agora um curso de ... tem mais um de horta orgânica, de abelhas. Mas é para esse grupo 

nosso do SAF, não é todo mundo. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Há expectativas de serem formatados cursos que tratem de questões que possam 

despertar maior interesse, inclusive entre os mais jovens, abordando, por exemplo, diferentes 

formas de apoio à comercialização. Na percepção do entrevistado, a educação/formação 

permite envolver os jovens em outro tipo de atividade que não seja a produção: 

O Senar tem bastante curso que a gente não tinha pensado antes. Por que só curso de 

produção plantar, plantar? Talvez para a juventude um curso envolvendo comercialização ou o 

design...  Tipo assim, a gente quer vender, mas para montar uma cooperativa tem que ter um 
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logo, precisa ter uma sacola, precisa ter um banner e tem jovem que faz tudo isso aí na 

internet... hoje em dia sem muita formação! (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção 

e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Como dito anteriormente, o Centro de Formação Dom Hélder Câmara coordena as 

iniciativas de trabalho coletivo, que se estendem também à comercialização. Existe um 

entendimento de que, nas experiências realizadas coletivamente, se multiplicam e 

disseminam novas formas de conhecimento, como explicita o exemplo que segue:   

Tipo a gente quer entregar o produto, dá 22 quilômetros. Se eu sozinho for levar lá uma alface 

só, eu vou gastar 15 reais de combustível, mas se eu tiver mais cinco e cada um tiver um item 

e juntar um só para levar, tá barateando, então compensa levar.  

Então sozinho você não consegue fazer tudo isso. Então o projeto foi muito bom porque fez 

essa parte que estava precisando de estruturação, mas a gente não quer parar aqui não, a 

gente quer continuar, inclusive continuar o PDRS pra frente [...] 

Na verdade é o seguinte: se você tá trabalhando com um monte de gente que se ajuda, você 

também aprende com os outros. Você vai lá no seu vizinho e pergunta: por que é que está 

acontecendo isso... O cara tá produzindo muita batata doce, por exemplo lá, mas como é que 

você fez aqui...  Ah, eu fiz assim e assim, precisa de pouco adubo e tal. Você vai aprendendo, 

não precisa quebrar a cabeça com tudo, você pode aprender muito fazendo com o outro, 

ajudando o outro. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago) 

 

No assentamento a promoção de novos conhecimentos a partir da prática está 

associada também ao protagonismo das mulheres, que participam ativamente no trabalho de 

produção, gestão dos lotes e na comercialização das cestas.  

É interessante porque, quando eu vim para cá, para o acampamento, quem participava da 

coordenação do assentamento, da coordenação de núcleo era um casal, mas quem ficava 

mesmo aqui para participar eram as mulheres, homem ia trabalhar fora. No começo eram as 

mulheres que mandavam. Na reunião elas definiam vai ser isso!  

Até hoje [alguns homens] trabalham de pedreiro, fazem bico de encanador, bico fora. Não 

trabalham direto, mas tem uns que trabalham fora, ainda. Então acaba sendo as mulheres que 

ficam e tomam decisão. Inclusive o lote é pequeno, produz muita horta, então quem fica são as 

mulheres. Acabam cuidando mais do lote, levando a produção.  

E a comercialização da cesta, quem vai lá vender e quem vai lá entregar é a mulher, também. 

Tem homem também, mas a maioria é mulher. Elas continuam, ainda, fazendo esse papel no 

lote, de cuidar, plantar e produzir. E tem mulher hoje que não trabalha fora, ficava só cuidando 

da casa, que tá na comercialização com a gente, ajuda na montagem da cesta, que entrega 

seus produtos e vive só disso aí. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

Comercialização da produção  

O beneficiário vive, prioritariamente, de sua produção agrícola de SAF e da venda dos 

alimentos produzidos no mercado, em cestas, pontos de feira e programas do governo.  
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O projeto da venda de cestas com frutas, legumes e verduras iniciou-se em 2005 e, 

desde então, vem se desenvolvendo de forma significativa e alcança 80 cestas atualmente. 

Contribui para esse sucesso a criação de um site na Internet com todas as informações a 

respeito, onde as pessoas interessadas podem solicitar a entrega das mesmas em Ribeirão 

Preto. Existem dois tamanhos de cestas, de 5 kg e 9 kg, contendo, cada uma, um tempero, 

um chá, dois tipos de folhas para salada, dois tipos de folhas para refogar, dois ou três tipos 

de legumes e de frutas, que são entregues semanalmente. O sucesso desse projeto 

representou incentivo à produção, já que assegurava ampliação de mercado.  

Porque antes a gente não comercializava, tinha um ponto de comercialização, vendia para um, 

para outro. A gente tentou montar umas banquinhas para vender aqui no bairro e tal, mas era 

pouca comercialização, então a gente não tinha muito incentivo para plantar por causa de você 

não conseguir vender, perder produto e acabava não plantando. A gente estava plantando mais 

fruta, laranja, limão. E aí, dentro dos projetos que eu estava participando – tipo o agroflorestal, 

plantando SAF na área de reserva – quando a gente começou já tinha incentivo, falava-se 

assim: “tem que comercializar, tem que pensar uma forma de comercializar para incentivar o 

pessoal a plantar mais.” Mas a gente não conseguiu fazer no primeiro ano. Quando a gente 

acessou o PDRS, já se falava dessa questão da comercialização.  

Aí a gente montou a equipe para trabalhar no projeto e tinha duas pessoas só pensando a 

comercialização. Aí ficou eu e a Cristine, pensando um canal de comercialização. Em 2005, o 

movimento entregava cesta de folha na cidade para parceiros do movimento que apoiavam a 

luta. Eles compravam para ajudar. [...] E aí, a gente começou a pensar em resgatar a cesta e 

começamos a vender. Começamos com cinco, em março de 2014. Quem comprava eram só 

as pessoas próximas, amigas nossas. E aí numa semana foi cinco, na outra semana foi 

dez...Foi divulgando, foi crescendo, crescendo, chegamos a quase 80 no final do ano. Aí depois 

cai um pouco, no final do ano tem muita diversidade de produção, muda um pouco. Aí depois 

a gente voltou em janeiro com umas 70 por aí. Hoje está inteirando 80 cestas. E a gente vai 

aprendendo, assim... (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago) 

 

Na visão do entrevistado, o SAF é compensador, mas precisa estar aliado a uma boa 

comercialização que retroalimenta a produção, quando essas caminham juntas.  

[O SAF] compensa. Para nós aqui, desde o começo fazendo SAF a gente tenta mostrar sempre 

isso. Você planejar bem ele, pensar como fazer o que você quer fazer com a sua área para te 

dar renda, pensando na renda. Porque dá para fazer SAF só para reflorestar e esquecer lá, 

mas você tem que ter uma renda. Então se você tem que trabalhar por uma coisa que rende 

outra, tem que juntar as duas. Vamos fazer SAF que dê renda. Aí a comercialização tem que 

vir junto, porque se você produz e não tem como escoar, aí você vai perder o produto e não vai 

ter renda e aí a pessoa desanima. Então essa comercialização tem que estar sempre junto, 

tem que comercializar. É a cesta que faz o papel de juntar um monte de produto não 

convencional e os clientes compram a ideia e não só os produtos. Isso ajudou a incentivar mais 

a produzir no SAF. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e comercialização do 

assentamento Mário Lago) 

 

Os investimentos no processo de comercialização são assumidos coletivamente, 

corroborando a importância do acesso aos mercados locais, como destaca o entrevistado: “a 
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gente [entidade coletiva] paga dez reais por hora, para quem monta a cesta e para quem 

entrega a cesta. E para quem fica na internet lá anotando e também na parte burocrática”  

Avaliação do SAF 

O PDRS, na visão do entrevistado, veio reforçar as práticas e posturas dos 

trabalhadores em relação ao SAF, que já era uma opção desse grupo de agricultores e do 

Centro Dom Hélder Câmara no início do assentamento. O aporte trazido pelo PDRS ajudou 

muito o SAF a se fortalecer na área, seja na produção seja na comercialização, 

proporcionando benefícios e futuros empreendimentos. É o que se pode apreender no relato: 

[...] o PDRS veio para fazer parte de um projeto que a gente já tinha. [...] tipo assim: um 

caminhão refrigerado que a gente comprou com [recurso] o projeto não acaba agora com dois 

anos com o fim do projeto. [...] Aqui em Ribeirão faz 40 graus, se você vai entregar na cidade 

uma folha [referindo-se à produção de verdura], vai perder no caminho... [referindo-se aos 

danos pelo calor]. [o programa] veio para complementar o que nós já estávamos fazendo: os 

barracão que a gente tá fazendo, a câmara fria, o viveiro de muda... tudo pensando num projeto 

que vai continuar, não é pensando só nesses dois anos. E as áreas de SAF, nós tínhamos que 

fazer área de SAF, nós não tínhamos dinheiro para fazer. [...] Não é um projeto de dois anos 

que vai conseguir resolver. E você não pode parar também. É dois anos que você produz lá e 

depois abandonar lá e não ter mais produção. A área continua crescendo. Então a ideia nossa 

é que não pare. E esses grupos que nós montamos, primeiro é montar o projeto do 

assentamento, montar o agroecológico e comercializar, segundo é que a gente sabe que tem 

que tirar a renda daqui e sozinho a gente não consegue fazer isso. Isso tem que ser uma coisa 

mais coletiva. E aí o grupo pensando em SAF, pensa nisso: o barracão é coletivo, o transporte 

é coletivo também. Então ajuda a fazer isso. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção 

e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Um dos fatores que impacta positivamente no sucesso do programa e na cultura do 

SAF é a organização do trabalho coletivo. O centro de Formação Dom Hélder Câmara 

coordena muito bem essa iniciativa coletiva de plantio, principalmente nas áreas de 

preservação permanente.   

Então o projeto [o PDRS] foi muito bom porque fez essa parte que estava precisando de 

estruturação, mas a gente não quer parar aqui não, a gente quer continuar, inclusive continuar 

o PDRS pra frente. Porque o barracão só levantou. Então imagina agora você tem uma 

estrutura e trabalha como? Vai só lavar a folha? Tem que picar também, por uma 

despolpadeira, aproveitar a safra de acerola, de manga. Tem que ter a câmara fria pronta, 

freezer pronto para armazenar tudo isso. Tem um monte de produção de manga, agora chega 

aqui para beber e não tem mais nenhuma. Vai tomar suco de manga só agora e daqui a pouco 

não pode tomar mais. Tem que pensar no mercado também. (Beneficiário 1, coordenador do 

setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

Além disso, o entrevistado destaca os efeitos do modelo de produção adotado, a 

mudança da terra improdutiva e exaurida pela monocultura de cana para a terra tratada com 

as culturas de SAF:   
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E aí foi plantando. No lote a gente faz sistema de horta, também, mas por sucessão, né? Começa 

com folha, mas planta as frutas junto. E as madeiras para leguminosas para produção de material 

orgânico e vai virando mata. E aí, como as nativas têm muita semente que dispersa que dá mato e 

têm os passarinhos, o angico nasce muito bem, a aroeira nasce bem também e tem as embaúbas 

que os passarinhos comem a semente e espalha. Então nasce muita nativa, né? Aqui no lote eu 

não planto nativa. Plantei algumas só. Lá no fundo a gente plantou bastante nativa lá, só que aroeira 

e angico nasce lá no meio. Se deixar quieto vai virar mata daqui uns anos. (Beneficiário 1, 

coordenador do setor de produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Ele prossegue mencionando a recuperação ambiental: 

Então não tinha ligação com rio, não tinha ligação de uma com a outra e o SAF foi demarcado 

para isso, para interligar as matas e os córregos e ligar elas nos córregos nas APPs. Então, 

hoje em dia os animais conseguem circular em todas as reservas e passando pela APP por 

causa dos corredores de ligação que tem hoje. (Beneficiário 1, coordenador do setor de 

produção e comercialização do assentamento Mário Lago) 

 

Na visão do entrevistado, talvez até para o jovem, com o tempo, o SAF deve ajudar:  

E o SAF fez isso [o clima] mudar, tem um pouco de sombra já. Também dá para colher um 

pouco, para tirar uma rendinha por semana para coisas que ele precisa. A gente está apostando 

que o SAF também faça isso. Ajuda a trazer um pouco mais de conforto e renda para que os 

jovens possam ficar na roça (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

Em relação à continuidade do SAF, o entrevistado reafirma sua intenção de prosseguir, 

ainda que de forma mais lenta. Mas amplia suas considerações, refletindo acerca da 

necessidade de reunir recursos, sobretudo nas etapas iniciais do projeto, e lembra que, às 

exigências técnicas e materiais, somam-se, como em todo projeto, demandas burocráticas e 

gerenciais. Além disso, ele destaca a necessidade de prover formação e capacitação 

apropriada aos agricultores, o que exige continuidade e condições de envolvimento por parte 

dos participantes. Pondera, por fim, que esse envolvimento não é fruto apenas do diálogo, 

mas também da existência efetiva de recursos para a implantação do SAF.  

Como a gente trabalha com a comunidade não vive sem recurso. Então se não fosse os 

projetos que a gente consegue, da Petrobras, do PDRS, a gente não consegue fazer tudo 

aquilo que a gente tem vontade de fazer e da forma que a gente quer fazer, que é muito grande, 

é muito difícil para formalizar [projeto] na parte burocrática, [para contribuir com] a capacidade 

de conscientização das pessoas, tem que gastar muito: tem que levar a pessoa, tem que 

mostrar, tem que ensinar para ela. E tem que dar resultado, tem que dar renda para ela e depois 

tem que ter a estrutura também. Se não tiver recurso não tem jeito. Para nós, que estamos com 

o coletivo tocando, tem que ter apoio de fora e, nos últimos tempos agora, o governo cortou 

tudo, não pode mais vender para merenda escolar, não pode vender para os projetos mais. E 

se acabar os projetos de recursos de SAF vai ficar difícil. Nós vamos continuar, mas é muito 

mais difícil. Se tivesse mais possibilidade de acessar recurso para a gente continuar fazendo 

isso e aumentar essa questão, porque o assentamento é grande para caramba. Nós somos um 

grupo de 40, 60 praticamente. Então a gente tem que avançar, aos poucos mesmo. Agora 
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depois desse tempo a gente tá conseguindo comercializar a gente tá vendo que tem que estar 

junto, agora a gente não tem recurso para incentivar as pessoas. Porque quando você tem 

recurso para fazer um SAF no lote para plantar, a pessoa tem o retorno, que é a colheita, anima 

estar junto. Aí como você quer convencer o cara só na fala, fala, fala e não tem nada para fazer 

por ele em estrutura fica mais difícil. (Beneficiário 1, coordenador do setor de produção e 

comercialização do assentamento Mário Lago) 

Beneficiária 2  
Caracterização da entrevistada  

Idade: não mencionada (com filhos adultos e netos) 
Sexo: Feminino 
Composição familiar: casal 

Origens e trajetória da família 

A história de vida da entrevistada e do marido remete à origem no campo, como 

trabalhadores no corte da cana e em outras colheitas, vínculos que os levaram a deixar a 

escola muito precocemente. Ao difícil começo, somaram-se outras imposições, representadas 

pela mudança e fixação na cidade, em busca de trabalho e condições de sobrevivência. Diante 

de condições de vida pouco adequadas, recuperaram o antigo desejo de retornar à área rural, 

o que se viabilizou a partir da luta pela posse da terra e ingresso no MST: 

Quando a gente era criança, a gente morava na fazenda. Meu avô trabalhava numa fazenda 
em Minas Gerais. Meu avô e o pai do meu marido, eles eram do Paraná e trabalhavam na 
colheita do café, do algodão. Em 1978, nós fomos para Serrana, tanto ele quanto eu. Aí a gente 
acabou se conhecendo, namorando e casando. A partir dos 12 anos eu fui pra roça, ele também 
e aí a gente parou de estudar. Trabalhava no corte de cana das usinas, apanhando algodão, 
café, desde o início tivemos esse vínculo com a roça.  
Depois, por necessidade, fomos trabalhar na indústria, eu fui para a indústria de papel e 
celulose e depois ele. Com nosso ganho não tinha como comprar um pedaço de terra. E meu 
marido sempre quis um pedaço de terra dele. Depois, acabamos conhecendo aqui o MST em 
2002. A gente acabou vindo para cá, estávamos com dificuldade de emprego. Eu trabalhava 
na indústria de alimentos e ele estava desempregado e meu ganho não dava para sustentar a 
família, com meus dois filhos. Em 2002, meu marido veio para o acampamento do MST e eu 
continuei morando em Serrana e trabalhando na indústria alimentícia em Ribeirão Preto. E ele 
ia em casa a cada 15 dias, porque ele tinha que fazer atividades para o movimento. Nós 
acampamos do outro lado da linha de 2003 a 2008 e em 2008 fizeram a repartição dos lotes. 
Ganhamos o lote e fizemos a casa às pressas. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 
 

A entrevistada prossegue, narrando que, atualmente, ela e o marido vivem no 

assentamento e enfrentam dificuldades em relação ao filho mais jovem, que não tem intenção 

de se fixar na terra. As condições do assentamento e as exigências do cultivo, apesar de 

consideradas menos extenuantes do que no passado, não são bem aceitas pelo jovem, que 

buscou outra formação e mudou-se para a cidade.  

Agora só eu e meu esposo. Antes morava aqui também minha neta de 10 anos. Agora ela foi 
morar com a mãe. E meu filho de 21 anos foi atrás. Atualmente somos só nós dois. Porque 
para o jovem é difícil ficar na roça. Ele reclama que a estrada é ruim... A gente tentou... Ele não 
conseguiu aprender a trabalhar na roça. Não tem o hábito, a gente espera que no futuro ele 
aprenda. Ele e meus netos também. A gente tentou explicar como era o trabalho na roça e 
como era carpir... Ele só roça de trator... o trabalho manual ele não faz. Ele achou muito difícil 
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ficar morando aqui, ele quis ir para a cidade. A profissão dele é mecânico. (Beneficiária 2, 
assentamento Mário Lago) 

Acesso a serviços  

No relato da entrevistada, as condições de acesso aos serviços básicos de saúde e 

educação não são descritas como satisfatórias. O assentamento ainda não dispõe de escola 

e eles usam o posto de saúde em bairro próximo. Há agentes de saúde que visitam o 

assentamento, assim como médico da família, mas tanto a regularidade quanto a cobertura 

são insuficientes, segundo percepção da entrevistada:   

A escola é bem longe, as estradas são ruins e os ônibus são precários; tem um postinho de 
saúde no Ribeirão Verde e tem um médico da família que passa nas casas e visita mais as 
pessoas acamadas [...] ele visita de vez em quando. As agentes de saúde vêm trazer receitas 
e fazem alguns encaminhamentos. O encaminhamento não é satisfatório, mas ajuda bem. São 
dois médicos para atender toda a comunidade, 446 famílias assentadas e o resto dos familiares 
dessas pessoas. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

O PDRS e a implantação do SAF 

A entrevistada relata o início da cultura de SAF no assentamento de modo bastante 

interessante, enfatizando os esforços de comunicação entre técnicos e agricultores 

assentados. Tratava-se do momento de apresentar procedimentos típicos do SAF, que não 

se mostravam condizentes com o aprendizado acumulado pelas famílias na prática da 

agricultura tradicional. Essa visível incompatibilidade entre os princípios que orientam cada 

um dos métodos obstruía bastante a comunicação, ficando claro que só a prática pode 

solucionar o conflito.  

Quando a gente veio pra aqui, meu marido aprendeu a fazer horta com um técnico da 
associação. Ele já sabia mexer com horta. Nunca mexeu com veneno, mas era só monocultura. 
Se era um canteiro só de alface, era só de alface. Se fosse rúcula, era só de rúcula. E aí em 
2011 ou 2013 não lembro muito bem, vieram o Nelson e o Osvaldo (técnicos que apresentaram 
os SAFs) com essa proposta, de um sistema florestal, falando que era um sistema rentável e 
explicando o que era SAF, que isso ia ajudar o meio ambiente... Mas a gente não entendia o 
que eles queriam passar pra gente, tipo assim, a gente tem esse lote todo cheio de capim, a 
gente estava querendo acabar com o capim e eles estavam ensinando a gente plantar mais 
capim, a gente não entendia o que eles estavam querendo dizer. Ninguém estava entendendo 
muito bem. Mas aos pouco eles foram explicando e a gente foi aprendendo, como funcionaria 
o capim, o capim não viria para agredir mas para ajudar; e a gente foi aprendendo também a 
por diversidade no canteiro, a gente podia produzir mais e fazer o canteiro render cinco vezes 
mais. E aí a gente aprendeu a fazer SAF. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

 

Hoje, a diversidade das culturas presentes no lote está plenamente incorporada pela 

família da entrevistada, sendo vista, inclusive, como capaz de gerar oportunidades de 

mercado mais satisfatórias do que aquelas existentes no passado. Hoje, a “produção é de 

fruta, verdura, legumes e temos uma granjinha”, nas palavras da entrevistada. “A gente mexia 

com porco, mas viu que o porco não dá lucro, só prejuízo. A gente parou com o porco. É 

basicamente hortifrúti e galinha”. O que contribui para essa percepção parece ter sido o 
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aumento das vendas, impulsionado pela organização das cestas de alimentos e a produção 

de derivados, em especial das frutíferas, conforme relato:  

Sim [participo da cesta]. Então, se você tem bastante variedade, você consegue vender melhor. 
Se plantar as mesmas coisas que as outras pessoas você vende pouco. A gente procura ter 
bastante variedade, mas essa época do ano fica difícil para as folhosas por causa da chuva. 
Tem que investir em frutas e legumes. Tem um pregão na associação toda segunda-feira. 
Eu produzo alface, rúcula, chicória, jiló, berinjela, cenoura; essa época não é tão boa pra 
folhosa e as frutas acerola, manga, banana, mamão, que eu vendo com maior frequência. As 
outras estão novas ainda. Mas banana, mamão, no primeiro ano você já consegue produzir. A 
acerola faz uns três anos que está produzindo. Já tirei um monte e tem um monte pra tirar de 
novo. Eu faço geleia de amora, goiaba e acerola. Jiló berinjela, tudo que produz no lote eu 
posso fazer conserva. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 
 

Ao ser questionada especificamente sobre o desenho do SAF, a entrevistada 

esclarece que ele rende mais produtos agrícolas e propicia o bom aproveitamento dos 

insumos, demonstrando ter incorporado plenamente os princípios do modelo SAF, 

reconhecendo seus efeitos produtivos, como segue:   

Além dele render mais. Todo mundo fala que o lote é pequeno, 1,6 ha, mas se você vai trabalhar 
em duas pessoas, que nem eu e o meu marido você não dá conta. E você colocando mais 
cultura nele você vai aproveitar tanto o canteiro como o tamanho da terra, o esterco e o capim 
que você vai fazer cobertura um único canteiro você vai cobrir cinco plantas ou mais. Então é 
o aproveitamento de solo e de insumo. É bem interessante. (Beneficiária 2, assentamento Mário 
Lago) 
 

Além da vivência proporcionada pelo exercício das práticas do SAF, as reuniões e os 

mutirões são destacados pela entrevistada como meios para aquisição de conhecimentos e 

diminuição das incertezas diante do novo. Seu depoimento remete às reuniões no Centro de 

Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara e aos mutirões na área de reserva: 

Os mutirões são mais pra isso também... se você sabe uma coisa e a outra pessoa não sabe, 
você ensina para ela e tem uma coisa que a pessoa sabe e você não sabe ela te ensina. As 
pessoas vêm no dia que podem. Por exemplo, meu marido está lá hoje, na área de reserva 
dele, é de quinta-feira. Acontece [em diferentes dias da semana] quarta, quinta, sexta e sábado. 
Cada dia é uma área específica. De quinta é lá, de sexta na cabeceira da nascente, de sábado 
no barracão, na quarta na reserva do Zaqueu e do Paraguai [agricultores] em revezamento. 
(Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 
 

Nota-se que o avanço da prática reafirma decisões importantes. A produção agrícola 

nas áreas de reserva (APPs) e nas áreas coletivas é um pouco diferenciada do SAF do lote, 

pois os agricultores dão preferência aos produtos que não demandam cuidado intensivo, por 

essas áreas serem mais distantes e, portanto, de acesso mais difícil. Assim, eles plantam 

culturas que não precisam de rega constante ou diária.  

Então, como é um lugar meio distante tem que produzir coisas mais fáceis de colher, plantar e 
cuidar, por exemplo banana, mamão, mandioca, milho, pimenta, jiló, abóbora, essas coisas 
assim mais rústicas. Alface, rúcula já fica meio difícil, que você tem que ficar regando sempre, 
não dá. Fazendo a manutenção duas vezes por mês já dá. (Beneficiária 2, assentamento Mário 
Lago) 
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Assistência técnica e capacitação  

A assistência técnica no assentamento foi prestada, inicialmente, pelos técnicos do 

IBS, instituto conveniado com o Incra, que compareciam ao assentamento, mas não eram 

especializados em SAF. Mas tem sido as redes de relacionamento do MST e do Centro Dom 

Hélder que vêm proporcionando formação e acesso a conhecimentos importantes para o 

projeto. 

A mobilização de parceiros e especialistas em SAF desempenha papel fundamental 

na promoção de novos aprendizados e trocas. Trata-se de trabalhos voluntários bastante 

estruturados e, sobretudo, realizados coletivamente.  

A gente tinha os técnicos do IBS para nos ajudar. Mas o Incra rompeu o convênio com eles. O 
ano passado eles pararam. Mas eles não sabiam tanto de SAF. Então, eles ajudavam sobre as 
pragas, sobre podas, mas se a gente tivesse um técnico realmente que soubesse tudo sobre 
SAF e nos orientasse na poda, porque poda de SAF é diferente das outras convencionais, têm 
as árvores que resistem a podas drásticas, outras não.  
Então, se a gente tivesse um técnico que soubesse tudo sobre SAF para nos ajudar...seria 
muito bom. [...] O pessoal da Cooperafloresta vem a cada dois meses e ficam dois dias, então 
eles tentam absorver o máximo e sair multiplicando isso. Mas leva um tempo para a informação 
chegar. Então, eles têm acesso à assistência, mas é uma assistência que ainda não é 
frequente, às vezes, tem que aguardar um pouco. Isso é tudo voluntário. (Beneficiária 2, 
assentamento Mário Lago) 
 

Vale notar que a capacidade de atuação da associação e de suas redes de contato e 

apoio tem sido responsável por proporcionar outro tipo de experiência de acesso a 

conhecimentos, similar ao efeito demonstração:  

Foi em junho de 2014 e a gente saiu de lá e fez o primeiro plantio de SAF no módulo aqui do 
Paraguai [agricultor] e a partir daí a gente foi multiplicando. Ficamos uma semana lá e foi o 
grupo do Namastê e do Nelson, que foram eles que financiaram a capacitação em Brasília e 
vimos o sistema de SAF lá, aprendendo na prática. A partir daí a gente entendeu tudo. 
(Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

Comercialização da produção  

A entrevistada comercializa seus produtos no ponto de feira, nas cestas vendidas pela 

Internet e ainda para os programas governamentais de alimentação, como o PAA. Mas ela 

destaca que essas alternativas são insuficientes diante da produção de muitos agricultores. 

Ela demonstra expectativa de que melhorarem as chances de comercialização, fazendo 

referência à necessidade de se montar uma cozinha industrial no barracão (de uso coletivo). 

Nesse espaço, prevê-se a instalação de uma câmara fria para amadurecimento de banana, 

além de uma despolpadeira de frutas para fazer geleias e polpas, um lugar para montagem 

das cestas de produtos agrícolas e escritórios para os negócios da comercialização.  

Então pra isso teria que fazer essa cozinha industrial. Só com as cestas não vai sobrar 
[produção], então poderia utilizar a acerola numa polpa e numa geleia. Para você não ter perdas 
e desperdício. A gente está pecando muito nesse negócio de venda, porque a cesta pega 
praticamente 5% da nossa produção. Então, o restante a gente tem que mandar para a feira, 
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que é longe da cidade, a estrada não é tão boa, o carro quebra nem todo mundo tem um carro 
para fazer feira. Quem tem condições vai, quem não tem acaba perdendo mais. Tem tudo isso.  
Agora o PAA parou, você acaba produzindo menos, para não ter perda. [...] Então, o barracão 
vai ajudar bastante porque tem a câmara fria para madurar banana e para conservar alimento. 
Se tiver a cozinha vai ajudar bastante. Primeiro o barracão foi feito para a limpeza bruta dos 
alimentos e para embalar, agora a gente está vendo a necessidade da cozinha. (Beneficiária 
2, assentamento Mário Lago) 
 

A produção e comercialização vêm mantendo a família, que vive exclusivamente da 

venda dos produtos agrícolas destinados aos programas de alimentação do governo (PAA), 

aos pontos de feira e à comercialização das cestas em Ribeirão Preto.  

Para nossa renda, aqui é nosso lote, tem a área de reserva, mas a gente trabalha em outros 
projetos coletivos. No terreno do Vandeí e na cabeceira de nascente que a gente está 
começando agora [o trabalho coletivo]. Como a gente mora na roça é uma vida simples a gente 
não tem luxo. É o que a gente se mantém. A gente entrega pelo PAA, tem ponto de feira e as 
cestas. São três fontes de renda. A gente só consome uma parte disso para nosso sustento. 
(Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

Avaliação do SAF  

A percepção em relação aos benefícios do SAF é bem visível na fala da entrevistada, 

que faz uma comparação entre o antes da agricultura tradicional e o depois da implantação 

do SAF. Tanto os benefícios ao meio ambiente como o aumento da produção são relatados 

com entusiasmo e, ainda, os melhores resultados com a venda dos produtos agrícolas 

oriundos do SAF.  

A gente vê uma transformação no lote de antes e agora. Muitos falam “ah, eu não vou plantar 
árvore no meu lote, que eu não vou ter como produzir”, mas é o contrário você vai estar 
ajudando o meio ambiente. A gente introduziu o SAF em 2014 e a mudança está no visual 
mesmo. Era mais plano e agora está cheio de árvores. A gente começou com um quadradinho 
de 500m2 que o projeto bancou para a gente. Todas as famílias que concordaram em introduzir 
o SAF tiveram 500m2 de SAF bancados pelo projeto para ver se dava certo ou não. (Beneficiária 
2, assentamento Mário Lago) 
 

Seu relato sugere a importância do contato com outras experiências para, inclusive, 

aumentar o entendimento acerca do SAF, chamando a atenção para os efeitos do projeto:  

A gente foi fazer uma vivência em Brasília, numa área de SAF muito bonita, que tem lá. Antes 

a gente estava tentando fazer o SAF, mas não tinha aquela liga. Então a gente errava e 

aprendia, então em 2014 a gente foi para essa experiência e eu vi que era isso o que eu queria 

para mim. Aí eu contagiei o meu marido e a gente foi fazer. Aí a gente fez esse quadrado aí, e 

eu lembro que em coisa de 6 a 8 meses, a gente tirou dali, em média, R$ 4.500,00 de produção. 

Com as árvores, frutas legumes tudo junto, como a gente aprendeu lá. Aí deu aquele estalo, 

viu que era viável. [...] E daí por diante a gente não parou mais. [...]  

Eu acho que foi uma transformação: o antes e o depois do SAF. O lote é pequeno e agora 

fazendo a horta a gente consegue produzir o mesmo tanto ou mais do que se fosse numa área 

grande. É uma coisa viável. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

 

No assentamento Mário Lago foi interessante observar que as mulheres apresentam 

um protagonismo bastante significativo. Elas têm participação e palavra nas reuniões da 
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associação toda segunda-feira, para decisão dos produtos que entrarão na cesta orgânica de 

entrega semanal. Muitas vezes, são elas que tomam a frente dos trabalhos no lote, 

principalmente no início do SAF, quando ainda seus maridos trabalhavam como assalariados 

na cidade.  

A entrevistada relatou que foi escolhida, juntamente com outro agricultor, para fazer 

um curso de SAF em Brasília, negociado pelo Centro de Formação Dom Hélder. Contou, com 

orgulho, seu papel de replicadora do aprendizado obtido com o curso, para os homens do 

assentamento e também para outras famílias. 

A gente, no meu caso, eu e meu esposo, a gente trabalha só com isso no SAF. Mas a gente 

vê muitos maridos que são motoristas, que trabalham de pedreiro, que é pintor, encanador. 

Então eles ainda continuam na profissão deles e as mulheres assumem as roças. Então nas 

reuniões de segunda-feira é pouco homem e mais mulheres. As mulheres assumem os lotes. 

Uma coisa que eu esqueci de falar é que, depois que eu e o Paraguai fomos para nessa 

vivência em Brasília, eu já fui nomeada para ajudar as famílias a fazer o sistema de SAF nos 

lotes. Então o que eu aprendi lá em Brasília e outras vivências que eu fui, a partir do projeto 

que abriu as portas para mim, eu conheci vários lugares que eu não teria oportunidade de 

conhecer e a partir dessa vivência eu fui passar essas informações para outras famílias. Que 

era diferente... porque você vê homem ensinando outras pessoas, não as mulheres. Então era 

interessante eu chegar num lote e explicar para o homem como fazer o plantio... bem 

interessante! (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

 

Vale notar que a reconhecida participação das mulheres não se dá de forma isolada, 

mas se insere no conjunto da atuação coletiva. Não é por acaso que a entrevistada, quando 

solicitada a falar sobre a associação Centro Dom Hélder, assim se expressa:  

Por que é assim a gente já é a associação, sem as famílias não teria associação. A associação 

somos nós. Cada pessoa que está ali tem uma tarefa a cumprir. O grupo de famílias é que faz 

a associação. (Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 

 

Entre as vantagens do SAF, segundo a entrevistada, destaca-se ainda a diversidade 

dos produtos agrícolas que proporciona obtenção de maior renda na comercialização, com 

economia de insumos empregados na cultura.  

Um quadrado de 500m2 eu consegui uma superprodução. Teve canteiro de eu colocar cinco 

itens ou até mais por canteiro. Um canteiro de monocultura vou colocar um só produto, uma 

alface, uma rúcula. O mesmo tanto de insumo que eu vou por ali, de esterco, cobertura de solo, 

água, num canteiro eu vou colocar nesse mesmo canteiro com cinco diversidades.  

Percepção sobre a continuidade do SAF 

Solicitada a pensar sobre as condições de continuidade do SAF, a entrevistada aborda 

a questão como realidade estabelecida da qual não haveria razão para declinar. Parece ver 

a manutenção do SAF como uma decisão hoje um tanto irreversível, mesmo não contando 

mais com o programa. Mas entende que, provavelmente, a falta de formas de financiamento 
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poderá influenciar a expansão do SAF, mas não acabar com ele. O mesmo afirmou às 

pesquisadoras o dirigente do Centro de Formação Dom Hélder Câmara.   

Eu acho que isso [SAF] é meio contagioso. Foi difícil pegar a técnica, mas uma vez que você 

conseguiu entender o porquê do SAF dificilmente você volta para trás. O problema de expandir, 

você tem que ter o braçal e o financeiro, se você não tiver as duas coisas você não consegue. 

A gente até quer, mas tem que ser aos poucos.  

A ajuda do projeto [PDRS] foi muito boa, deu assim um ponta pé inicial. Foi muito bom. A gente 

espera que no futuro tenha mais. Ampliar cada vez mais, porque a nossa renda não é tão 

grande, sobra pouco para investir. 

Se manter sim [sem a ajuda financeira do projeto], mas expandir vai ser lentamente. Porque 

por mais que [a implantação] nos ajudou se você não tiver o financeiro, você fica estagnado. 

(Beneficiária 2, assentamento Mário Lago) 
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES CAMPESINOS – 
ASSENTAMENTO DANDARA E REUNIDAS – PROMISSÃO 

Entrevista com dirigente da Associação / Entidade coletiva 

Contextualização 

A Cooperativa dos Produtores Campesinos, selecionada pela pesquisa, tem quatro 

anos de existência e 45 famílias cooperadas dos Assentamentos Dandara e Reunidas, em 

Promissão.29 A adesão ao PDRS/SAF se deu a cerca de dois anos, com 22 famílias, nem 

todas associadas à entidade, mas interessadas em aderir ao programa. Tratava-se de 

agricultores que identificaram no programa a oportunidade de tornar produtivas as áreas do 

lote destinadas à reserva, respeitando as condições e legislação ambiental vigentes.  

A região se caracteriza tradicionalmente pela criação de gado leiteiro, mas a 

horticultura teve um incremento nas propriedades das famílias cooperadas com a 

possibilidade de comercialização dos produtos para o PNAE e o PAA, garantida por legislação 

federal do final da década passada. Nesse sentido, quando da implantação do SAF, a 

produção agrícola familiar não era um elemento inteiramente novo, tampouco sua 

comercialização.  

As agricultoras entrevistadas pela pesquisa são associadas à cooperativa e seus lotes 

são do Assentamento Reunidas, adquiridos de antigos assentados. Essas duas famílias não 

participaram dos movimentos pela posse da terra e de seus característicos acampamentos.  

Conforme relatos da presidente da associação, o assentamento Reunidas tem cerca 

de 30 anos, sendo anterior ao assentamento Dandara, inclusive na regularização dos 

assentados. Formado por famílias originárias da região, compreende sete agrovilas, que 

receberam o nome conforme o município de origem das famílias. Nesse assentamento que é 

mais antigo, os lotes são maiores do que os existentes no Dandara – são lotes de até 20 

hectares, que aumentam para 22 hectares com área de reserva. Os assentados passaram 

                                                           
29 Promissão conta com uma população de 38.094 pessoas, e nível de urbanização (85,5%).  

Sua renda per capita (R$ 601,82) é inferior à estadual (R$ 853,75). A cidade mantém posição similar a dos outros 
municípios visitados em relação à proporção de domicílios com renda per capita de até ¼ do salário mínimo (7,3%) 
e de até ½ salário mínimo (20,8%). 

O setor de atividade econômica que mais emprega com contrato formal de trabalho é a indústria (36,5%), seguida 
pela agricultura (23,4%) e serviços (22,1%). Em termos de rendimentos, a agricultura destaca-se por atingir a maior 
média (R$ 2.621,77), sendo 47% superior à média estadual desse setor (R$ 1.785,00). Já os rendimentos médios 
da indústria (R$ 2.178,56) e de serviços (R$ 2.065,00) são inferiores às médias do Estado (R$ 3.468,54 e  
R$ 3.164,58, respectivamente). 

Promissão compõe a lista dos municípios com alta prioridade para implantação de SAFs no Estado de São Paulo, 
conforme Anexo 7, do Edital – Chamada PDRS/AS 02. Sobre os indicadores municipais ver: 
<www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil>. 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil
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por dificuldades e só recentemente conquistaram energia elétrica e algum apoio 

governamental. 

Os SAFs das duas agricultoras estão implantados, mas as árvores frutíferas demoram 

ainda dois ou três anos para começar a produzir. Ambas destacaram a necessidade de acesso 

à assistência técnica para o manejo das frutíferas, uma vez que não têm experiência com 

esse tipo de produção. Até a mudança do governo federal, em meados de 2016, os produtores 

contavam com a assistência técnica do IBS, instituição contratada pelo Incra para esse fim.  

As duas famílias enfrentaram diversos problemas para a diversificação da produção 

entre as árvores nativas e frutíferas plantadas no SAF, como é preconizado pelo programa. 

No lote pertencente a uma das entrevistadas, perdizes e lebres invadiram a área plantada e 

destruíram muito do que foi plantado, como milho, por exemplo. A agricultora planta caxi, 

pepino, entre outros cultivos, mas é a abóbora que ocupa o maior espaço, por ser mais 

resistente a esse tipo de predadores. 

No caso da outra produtora entrevistada, além da presença de lebres, o SAF está 

distante de qualquer fonte de água e o terreno é muito seco, o que levou o casal a plantar 

exclusivamente mandioca. Por isso, eles conseguem produzir mandioca em grande 

quantidade. 

Os agricultores, conforme foi apurado nas entrevistas, escoam sua produção por meio 

da venda para os programas PNAE e PAA e na feira destinada a agricultores familiares 

existente na cidade de Promissão, além de outras vendas eventuais. 

Na opinião dos entrevistados, tudo o que foi oferecido pelo programa PDRS/SAF, 

como mudas, equipamentos, capacitações, foi fundamental para sua implantação. Destacou-

se também a parceria com a Prefeitura de Promissão, que disponibilizou o viveiro municipal 

para o crescimento das mudas ofertadas pelo programa, além de dar espaço para a feira de 

agricultores familiares. Outro aspecto salientado pela presidente da Cooperativa foi a 

importância da experiência do trabalho coletivo para implantação do SAF, por meio de 

mutirões.  

Origens e trajetória da entidade 

A Cooperativa foi criada há quatro anos e conta com 45 famílias cooperadas dos 

Assentamentos Dandara e Reunidas. Os agricultores começaram a ser instalados no 

Assentamento Dandara em 2004, em uma antiga fazenda com o solo bastante degradado 

pela criação de gado. Na descrição da entrevistada, “aqui era tudo pasto, era pasto liso, não 

tinha nada. Era uma terra bastante socada, não tinha árvore, não tinha nada”. Esse grupo de 

trabalhadores, originalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, passou 

nove anos acampado às margens da BR 153, próximo a Promissão. Nesse assentamento 
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foram criados 203 lotes com seis hectares cada. Segundo a presidente da Cooperativa, foi 

estabelecido que, em cada lote, quatro hectares seriam destinados à produção e dois hectares 

para reserva ambiental.  

Como não tinha uma área para ser de reserva, então decidiu-se que todos os lotes teriam 

reserva. Todos os lotes, no fundo deles, têm dois hectares de reserva para futuramente plantar 

as árvores. Era para formar um cordão verde no fundo dos lotes. Juntando um lote com o outro, 

no final ia formar um cordão verde. (Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

 

A implantação das áreas de reserva dos lotes, segundo a presidente da Cooperativa, 

está sendo viabilizada pelo projeto do SAF, pelo menos para os cooperados da entidade. A 

adesão ao PDRS se deu há um ano e nove meses, em grande medida, impulsionada pela 

percepção por parte dos agricultores acerca da necessidade de implantar as respectivas 

áreas de reserva dos lotes. Tratava-se de uma forma de começar a operacionalizar as 

exigências previstas na legislação ambiental. 

Embora as áreas de reserva ambiental constituíssem preocupação desde a origem 

dos assentamentos, na época, o que predominava eram as atividades de criação de gado. 

Essa tendência foi se alterando e impulsionada por programas públicos de incentivo à 

produção e comercialização de alimentos, como é o caso do acesso ao PNAE e PAA. Pode-

se dizer que essas experiências também constituíram abertura para os caminhos exigidos 

pelo modelo do SAF. Segundo a entrevistada, “depois que veio esses incentivos dos projetos 

(Merenda Escolar e PAA) o pessoal começou a plantar no quintal. Assim, deu uma outra cara 

aqui dentro do assentamento”. Atualmente “tem uma parte do lote que deixa para o gado e 

outra parte fica para a produção”. 

Nesse sentido, as características que vem configurando o assentamento são também 

influenciadas pela política pública no setor e indicam capacidade de resposta das famílias e 

da Cooperativa às oportunidades disponíveis nos dois programas mencionados (PNAE e 

PAA). 

A entrevistada ressalta ainda a importância desses programas para a diversificação 

da produção:  

Nossos produtores plantam de tudo um pouquinho. Até porque, para esses projetos, de uma 

certa forma é bom. Se ele tem um produto só e o outro também tem, vai ter que mandar três, 

quatro caixinhas de um produto só. Não é viável. Se ele tem um monte de produtos, ele pode 

mandar três, quatro de cada coisa. Então, isso ajudou um pouquinho o pessoal a diversificar a 

produção. (Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

Estratégias de atuação da entidade 

A atuação da entidade não se dá em todas as atividades produtivas existentes no 

assentamento. A Cooperativa, por exemplo, não se responsabiliza pela comercialização do 
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leite produzido por seus cooperados, porque há outra Cooperativa na região que cuida 

exclusivamente dessa atividade. Também atua no assentamento uma associação que, 

conforme conseguimos apurar, existe há mais tempo que a Cooperativa dos Produtores 

Campesinos. 

A atuação da Campesinos está voltada para o apoio à produção dos produtos 

agrícolas e sua colocação no mercado. Essa tarefa supõe capacidade de formulação e 

articulação de iniciativas coletivas capazes de lidar com desafios comuns às características 

da produção familiar. 

Um tema delicado abordado na entrevista é a relação da Cooperativa com outras 

entidades que atuam no Assentamento. A existência de mais de uma entidade indica, de 

alguma forma, a necessidade de expressão de visões e condutas divergentes. Porém, não 

conseguimos aprofundar muito o tema nessa entrevista. Indagada sobre a relação da 

Cooperativa com as outras entidades que atuam no Assentamento, a presidente respondeu 

que: 

Tem uma boa relação. Aqui nós temos uma cooperativa regional que consegue organizar todas 

as associações. Vai todos os presidentes e a gente começa a conversar, fica conversando 

bastante que é para a gente se organizar. A gente percebeu que se não se organizar não vamos 

sobreviver muito tempo, não.  

É ideia nossa juntar as organizações e tentar pegar coisas grandes para levar para São Paulo. 

São Paulo necessita bastante de produção e nós aqui conseguimos produzir bastante. Porque 

aqui nós já mandamos para São Paulo o PAA municipal foi uma parceria que teve com a 

prefeitura de Diadema. Eles vinham com o caminhão aqui e nós mandávamos o caminhão 

lotado de produção para eles. (Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

Perfil das famílias associadas  

Solicitada a falar sobre o perfil das famílias assentadas que integram a cooperativa, a 

entrevistada destaca a predominância de pessoas originárias do meio rural:   

[...] já trabalhavam na roça. Já tinham uma experiência com os pais. Alguns moraram muito 

tempo em sítio, trabalhando de meeiro, arrendatário. Aí quando teve a oportunidade, eles 

acabaram vindo para cá. E agora os que estão na cooperativa, todos permanecem aqui e 

moram aqui mesmo e trabalham, sobrevivendo do lote. (Presidente da Cooperativa dos 

Produtores Campesinos) 

 

Assim, a maioria das famílias vive exclusivamente do trabalho no lote e do conjunto 

dessa produção, que inclui o SAF, mas há casos de pessoas que têm emprego na cidade, 

inclusive jovens. A manutenção dos jovens no assentamento tem sido uma preocupação 

constante. Na percepção da entrevistada, é necessário criar outras possibilidades que vão 

além da rotina da produção familiar.  

A forma de atrair os jovens e manter aqui dentro do assentamento é trazer emprego para eles. 

A gente pretende fazer uma mini agroindústria. É uma estratégia de trazer os jovens para 
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trabalhar junto. O jovem continuaria produzindo nos lotes, ajudando os pais, mas ao mesmo 

tempo teria o emprego dele dentro da cooperativa e dessa mini agroindústria. Como 

produzimos muita mandioca, fizemos um projetinho para o Banco do Brasil para montar uma 

fábrica de farinha. Uma casa de farinha não precisa ser uma coisa muito grande. Numa casa 

de farinha a gente conseguiria trabalhar a mandioca, farinha, polvilho, etc. De qualquer forma, 

aqui na nossa cooperativa nós contratamos jovens, filhos e filhas de assentados. (Presidente 

da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

 

Além disso, há ações visando formar e aumentar conhecimentos, que são destinadas 

aos cooperados em geral. Trata-se da oferta de oficina e cursos, mas esses – assim como no 

caso das reuniões – são frequentados, sobretudo, pelas mulheres que não são 

necessariamente jovens. Também nas atividades dos SAFs as mulheres são mais 

numerosas. Os homens acabam cuidando do gado e outra parte da roça ou atividades dentro 

do próprio lote. “Inclusive, nesse projeto agora, o curso Pronatec [Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego], que é para formação de Português, Matemática e 

SAF, tem 20 vagas e tem 25 mulheres inscritas”.  

Participação no PDRS/SAF 

O PDRS teve papel importante para impulsionar e melhorar os recursos e a 

organização da Cooperativa, segundo a sua presidente. Ela descreve a organização da 

entidade da seguinte forma:  

No começo, nós fechamos a cooperativa com 20 famílias. Aí o pessoal começou a querer 

entrar. Fomos abrindo, abrindo, mas a gente resolveu não abrir muito porque, quanto mais 

gente, mais estava dando problema. E, aí, a gente não conseguia discutir a produção direito, 

como a gente ia fazer a logística. A gente começou a ter muitos problemas. Não estava 

conseguindo organizar a cooperativa. Apesar de que têm umas pessoas, principalmente nesse 

projeto do SAF, que não é da nossa cooperativa. Eles queriam participar e a associação deles 

não quis fazer o projeto. Aí, a gente convidou para participarem com a gente. (Presidente da 

Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

 

Os SAFs dos lotes organizados pela Cooperativa são relativamente novos, foram 

implantados há um ano e nove meses, e não têm uma produção suficiente ainda para 

comercialização, participando ainda de maneira complementar às outras formas produtivas 

desenvolvidas no assentamento.  

Vale lembrar que a cooperativa tomou conhecimento do programa por meio da 

profissional – engenheira ambiental – que prestava assistência técnica local. A profissional 

atuava no Instituto BioSistêmico – IBS, contratado pelo Incra para oferecer assistência técnica 

aos produtores familiares do assentamento. Dessa maneira, tiveram acesso às informações 

acerca dos critérios de acesso ao PDRS que incluíam a adesão de pelo menos 20 famílias.  

A partir de então, decidiram realizar uma assembleia para discutir e tomar uma posição 

quanto à adesão ou não ao programa. Segundo a entrevistada, a aprovação do projeto foi 
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tranquila porque “o pessoal nosso sabia que, futuramente, teriam que plantar na reserva. 

Acharam que era a melhor oportunidade que a gente tinha de tirar a renda delas. Nós não 

tivemos dificuldades”. Houve adesão de 22 famílias ao projeto. Depois da aprovação e 

implantação do projeto, novas famílias quiseram participar, mas o prazo para adesão já havia 

terminado. Essas famílias “viram que começou a dar certo”. 

O processo de implantação dos SAFs foi realizado coletivamente, por meio de 

mutirões, o que, segundo a presidente da Cooperativa, foi uma prática muito positiva, uma 

vez que tornou o trabalho mais eficiente e viabilizou a troca de experiências entre os 

agricultores, além do estreitamento de laços entre eles, como afirmou a entrevistada: 

Eu acho que o SAF nos proporcionou um trabalho coletivo que a gente foi percebendo que 

despertou várias coisas. Ao mesmo tempo que a gente trabalhava no coletivo, a gente 

conversava, você ia fazendo o trabalho e as pessoas iam contando experiência que já viveu, e 

aí trocava experiência. Todo processo que nós fizemos, o plantio, as podas, a gente fez em 

grupo. Eu, particularmente, achei que foi um processo muito rico. A família que recebia o grupo 

para trabalhar no seu SAF oferecia a comida. A partir do momento que a gente começou a 

produzir no coletivo a gente conseguiu ter uma relação mais próxima. E eu acho que isso deu 

afinidade ao grupo. Acho que o trabalho coletivo, o mutirão, levou a gente a se enturmar mais 

e a ter mais troca, até mais conhecimento do SAF e aderir mais ao SAF. As famílias que 

implantaram o SAF sozinhas, foram as últimas a plantar e a gente percebe que não rendeu 

tanto. (Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

Assistência técnica e capacitação 

Na fase de implantação do PDRS/SAF, foram fundamentais tanto as atividades de 

capacitação promovidas no âmbito do programa quanto a assistência técnica do IBS. Esse 

serviço capacitou os agricultores, ensinou o manejo da agricultura orgânica e a organização 

da produção, além de orientar as famílias que produzem leite. Atualmente, tal possibilidade 

não existe mais, já que o IBS era contratado pelo Incra e, com a mudança do governo federal, 

houve corte na prestação do serviço. 

As capacitações, cursos, seminários fizeram e fazem parte do processo de 

implantação dos SAFs como informa a entrevistada:  

O próprio pessoal do projeto PDRS veio falar sobre SAF, sobre a questão da produção 

orgânica, oficinas de poda. Tudo dentro do projeto do SAF. Várias pessoas vieram aqui e 

fizeram esses cursos. A gente convidou pessoal de SAF e ficou aberto para as famílias que 

quisessem participar. 

[...] Recentemente, fizemos aqui um seminário com alguns companheiros do próprio Movimento 
Sem Terra que já são bem formados nessa questão da agroecologia. Nós vamos fazer o 
segundo agora, sobre agroecologia. Aí veio pessoal de outros assentamentos, trouxeram a 
experiência deles. A gente está fazendo um pouco dessa troca com os assentamentos daqui 
de perto mesmo. [...] No mês de dezembro [de 2016], nós vamos começar um curso do 
Mulheres Mil, do Pronatec. São 20 mulheres que vão fazer o curso. (Presidente da Cooperativa 
dos Produtores Campesinos) 
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Comercialização da produção 

A manutenção da produção de verduras, legumes e frutas depende da garantia do 

escoamento da produção em condições sustentáveis. A comercialização desses produtos, 

por meio da PNAE e do PAA, é considerada uma boa alternativa em comparação aos 

atravessadores que compravam e, em certos casos, ainda compram a produção das famílias 

por preços irrisórios.  

Quanto aos pagamentos efetuados pelos produtos vendidos para o PNAE e o PAA, a 

entrevistada relatou que teve dificuldade somente no início, quando a Cooperativa incluía 

algum produto que não constava no projeto original. Nesse caso, era necessário incluir o 

produto no projeto para receber o pagamento. Atualmente, os pagamentos se dão de forma 

satisfatória, porque a Cooperativa providencia a prestação de contas com rapidez. Cuidar da 

parte burocrática com eficiência ou, nas palavras da entrevistada, “saber mexer com os 

papéis” garante o pagamento mais rápido. 

Assim, para além do retorno financeiro propiciado, o acesso aos programas supõe 

condições de planejamento e orientação da produção seja na diversidade, seja na quantidade, 

além do acompanhamento das regras e critérios para o acesso aos programas. Esses 

esforços reforçam as capacidades de atuação tanto do beneficiário quanto da associação.   

A Cooperativa adquiriu um caminhão pequeno, com recursos do PDRS, que permite 

fazer as entregas dos produtos para o PNAE e o PAA, na área urbana do município de 

Promissão, que fica a 16 km do assentamento. Segundo a presidente da Cooperativa, o 

caminhão é considerado suficiente apenas para entregas nas proximidades do assentamento, 

não oferecendo condições para viagens de longa distância, o que limita a busca por mercados 

em regiões de maior dinamismo e consumo.   

Vale destacar a parceria da Cooperativa com a Prefeitura de Promissão que não 

somente ajudou a viabilizar os SAFs, com a disponibilização do viveiro de mudas, como 

também abriu espaço aos agricultores familiares para comercialização de seus produtos.    

Embora com menor ênfase, outras iniciativas foram narradas pela entrevistada, 

indicando esforços de articulação por parte da Cooperativa na busca de mercados ou 

parcerias. Nota-se, no entanto, que essas parcerias ainda são insipientes, embora pareçam 

promissoras, inclusive por sugerirem o reconhecimento dos trabalhos da Cooperativa e de 

seus produtores. Por outro lado, revelam a limitação representada hoje pela ausência de meio 

de transporte compatível à produção e aos trabalhos realizados.  

Às vezes têm algumas feiras grandes, alguma exposição, e o pessoal, que conhece a 

cooperativa, manda convite para a gente ir. Recentemente, uns 15 dias, fomos numa primeira 

experiência em Marília. Nós fomos lá com o pessoal da universidade, da Unesp. Eles 

organizaram e querem que a gente vá, pelo menos uma vez por mês, levar a produção. Vamos 

ver se dá certo. [...] 
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Nós estamos tentando fazer o Ceasa. Se a gente conseguir mesmo, de fato, aumentar a 

produção, a nossa ideia é conseguir um caminhão maior. O nosso caminhão não é suficiente 

para poder fazer isso. Se a gente conseguir trocar esse caminhão por um outro caminhão maior 

a gente consegue fazer o escoamento da produção. Aí dá para não pegar só os nossos 

cooperados, mas pegar também outras famílias. A gente teria um ponto fixo para poder 

entregar. 

Tem um Ceasa lá em Rio Preto. E tem uns amigos nossos lá de São Paulo que, se a gente 

conseguir levar para São Paulo, a gente joga uma pedra (espaço) lá no Ceasa de São Paulo. 

(Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos) 

 

Outra iniciativa tomada pela entidade para facilitar a comercialização da mandioca 

produzida pelas famílias cooperadas foi a aquisição de “uma maquininha para embalar a 

mandioca a vácuo. Entregamos descascada e embalada. Cada família traz sua mandioca, 

descasca e embala e deixa reservado. A gente pega e entrega para a merenda ou PAA”.   

Manutenção e expansão do SAF  

Segundo avaliação da presidente da Cooperativa, a manutenção do SAF não ocupa 

muito tempo dos agricultores se ele estiver “(...) bem ‘organizadinho’. Nós já implantamos. Já 

plantamos as árvores, agora estamos num processo de terminar. Nós estamos plantando 

mais árvores lá. Estamos esperando vir o restante das mudas. Vamos plantar banana, 

mamão, mas não veio, também”. 

Com base nos depoimentos coletados nessa pesquisa é possível afirmar que a 

implantação do programa foi exitosa e sua manutenção vem sendo realizada pelas famílias. 

Uns dos legados possíveis da experiência com SAF é a demonstração das possibilidades 

representadas pela produção orgânica, muito embora o programa vá além dessa 

característica. Mas esse legado ainda não alcança o conjunto dos cooperados, pois apenas 

uma parte deles está voltada para esse tipo de produção.  

Na verdade, tem um pessoal que já se conscientizou e acha que é viável. Tem uma turma que 

ainda acha que não funciona. Agora que a gente está mostrando para eles. Tem que mostrar 

primeiro que funciona. É a mesma coisa do SAF, viram que funcionou aí vieram atrás querendo 

participar e com os orgânicos vai ser a mesma coisa. Nós estamos fazendo vários cursos para 

o pessoal, mostrando. Nossa ideia é levar o pessoal para conhecer outros lugares que já 

produzem bastante orgânicos. (Presidente da Cooperativa dos Produtores Campesinos)  

 

O papel do programa para a implantação do SAF foi considerado decisivo e, ao que 

sugere o conjunto das informações obtidas em campo, é reconhecido em seu êxito.   

Na avaliação da presidente da Cooperativa Produtores Campesinos, o programa criou 

as condições primordiais para iniciar o SAF, suprindo necessidades de naturezas diversas, 

desde aquelas relativas à preparação do solo, mudas e equipamentos. Mas, além disso, o 

depoimento da entrevistada sugere maior capacidade de atuação da própria entidade, 
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impulsionada pela disponibilidade de recursos então oferecidos pelo programa. Nesse 

sentido, reforça seu papel para o fortalecimento da organização coletiva, considerada 

indispensável em programas destinados à agricultura familiar, sobretudo no caso dos SAFs: 

O PDRS ajudou a gente a colocar cerca, comprar calcário para recuperar a terra. Nós fizemos 

análise do solo e deu que o calcário estava muito baixo. Nós compramos também 

condicionador de solo, que é uma terra preta orgânica [...] Na verdade, eu acho que o PDRS 

foi que impulsionou nossa cooperativa. A gente ainda estava bem cru com o PDRS, nós 

compramos o caminhão. Porque nós não tínhamos o caminhão. O trator [...] foi tudo através do 

PDRS. Compramos depois uma roçadeira. A gente começou a produzir para o SAF e também 

a produção para a subsistência das famílias. Nós nos mantivemos todo esse tempo por causa 

do PDRS. Na realidade ele nos estruturou para a gente se manter. (Presidente da Cooperativa 

dos Produtores Campesinos) 

 

Nesse processo de implantação dos SAFs, a Cooperativa foi pró-ativa e estabeleceu 

parceria com a Prefeitura de Promissão para resolver problemas, por exemplo, em relação às 

mudas para plantio. O trecho a seguir ilustra essa situação e informa acerca de aspectos 

relevantes à implantação do SAF, além disso de reforçar o papel da prefeitura no atendimento 

às necessidades do SAF, muitas delas talvez mais apropriadamente equacionadas por um 

agente local, desde que acessível ou sensível às demandas das organizações e famílias 

cooperadas:   

As nossas mudas de plantas nativas vieram bem pequenininhas, aí nós fizemos uma parceria 

com o viveiro da prefeitura e levamos as mudinhas para lá e quando estavam num porte bom 

eles trouxeram. O secretário da Agricultura do município até cedeu as mudas que faltaram, que 

estavam disponíveis no viveiro da prefeitura. (Presidente da Cooperativa dos Produtores 

Campesinos) 

 

Na opinião da presidente da Cooperativa, caso sejam interrompidos os repasses de 

verba do PDRS, o que foi realizado até o momento com relação ao SAF vai ter continuidade, 

“porque está ficando bem estruturado”. Mas, segundo ela, não teriam condições de ampliar o 

que já foi realizado, “manter o que já existe, eu acho que dá sim”.  

Se a manutenção do SAF é uma possibilidade real, cabendo melhorias e 

aprimoramentos, sua ampliação representa outro tipo de iniciativa e magnitude, ultrapassando 

os recursos disponíveis na coletividade. Existem algumas condições importantes a serem 

complementadas por novas iniciativas. Segundo a entrevistada, “O maquinário, o trator, nós 

já temos e é de uso coletivo. Precisaria também de dinheiro para comprar calcário, porque a 

terra aqui é bem degradada”. A implantação dos SAFs nos lotes das famílias que ficaram de 

fora no primeiro momento exigiria recursos, pelo menos, para a compra de novas mudas, 

conforme informou a presidente da Cooperativa.  

As questões levantadas mostram a viabilidade do SAF, ainda que permaneçam 

pendências importantes, como a ausência de assistência técnica para a produção. A presença 
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de um profissional ou organização capacitada para essa finalidade, além de prover 

conhecimentos específicos, pode aumentar a chance de consolidação do programa. Um bom 

exemplo disso foi o fato de a Cooperativa ter tomado conhecimento do projeto PDRS/SAF por 

meio da agrônoma do IBS, responsável pela assistência técnica no assentamento na época. 

Tanto a assistência técnica como a troca de experiências com outros assentamentos, 

outras entidades e movimentos, como o MST, ampliam a visão e ajudam na busca de soluções 

para a produção, administração e organização da entidade e dos assentados, criando um 

ambiente favorável para a busca de soluções para problemas como a fixação dos jovens e a 

ampliação do protagonismo das mulheres no campo.  

Permanência no campo  

A permanência produtiva no campo está obviamente associada às condições sociais 

existentes. Nesse sentido, segue indispensável o papel do poder público na viabilização dos 

direitos básicos na forma de acesso aos serviços de saúde, educação e transporte, entre 

outros. O depoimento sugere que essas condições estariam criadas e disponíveis, o que 

reforça as oportunidades de avanço das atividades produtivas das famílias. Quanto aos 

serviços de saúde, a entrevistada esclarece que, até o momento, as famílias do assentamento 

Dandara estão sendo atendidas no “postinho” de saúde existente no assentamento Reunidas, 

que é vizinho. A prefeitura está montando um posto dentro do assentamento que funcionará 

em breve. Além disso, eles recebem visita de um médico a cada 15 dias. Já a escola é “na 

agrovila central, que é perto daqui”. A prefeitura disponibiliza transporte escolar: “a Kombi leva 

e traz de volta as crianças todos os dias”.  

Outro problema relatado nas entrevistas, que merece destaque e chama a atenção 

sobretudo pelo fato de haver na sociedade brasileira uma visível onda de conservadorismo 

político e de costumes, é o preconceito sofrido pelos assentados. A presidente da Cooperativa 

fala sobre essa questão que, por ser parte da cultura, pode influenciar iniciativas importantes:  

Em quase todos os lugares o pessoal tem preconceito porque a gente veio de outras regiões, 

ocupamos a terra, teve todo um processo de luta e o que a mídia sempre mostrou foi sempre 

o lado ruim. Eles não veem que, depois que o assentamento está pronto, como que a gente 

trabalha, como que a gente produz, que a gente se organiza. O pessoal mesmo fala que 

Promissão agora é outra, depois dos assentamentos Promissão é outra. A renda do município 

ficou bem maior. Você vai lá na cidade, para todo o lugar que você olha você vê assentados 

porque os dois assentamentos daqui são muito grandes: Reunidas, que tem 600 e poucas 

famílias assentadas e o nosso com 203 famílias assentadas. (Presidente da Cooperativa dos 

Produtores Campesinos) 
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Entrevistas com beneficiários do PDRS 

Beneficiário 1 

Caracterização da entrevistada 
Idade: 59 anos 
Sexo: feminino 
Composição familiar: casal 

Origens e trajetória da família  

O relato da entrevistada acerca de seu ingresso no assentamento destaca sua 

trajetória do meio urbano para o rural. Essa transição foi inspirada, sobretudo, pelo histórico 

familiar do marido e pela permanência dos pais dele no assentamento Reunidas, conforme 

seu relato:  

Nós somos de Birigui, uma cidade aqui perto. Fica a 72 km daqui. Já os pais dele [marido] 

ficaram acampados muito tempo e conseguiram um lote aqui perto. Nós morávamos em Birigui, 

trabalhávamos nas indústrias de lá e todo final de semana a gente vinha passear aqui no sítio 

que o pai dele tinha. Ele [marido] trabalhava na indústria metalúrgica e eu na de calçados. 

Mas meu marido sempre foi criado no sítio, eu não, toda vida eu morei na cidade, nunca tinha 

morado no sítio. Mas ele foi criado no sítio até os 15 anos, até adolescente. Aí ele foi para a 

cidade. A gente vinha muito aqui, no sítio do pai dele e surgiu esse lote aqui perto. O lote estava 

meio abandonado, porque o homem não cuidava e surgiu interesse da gente comprar. A gente 

viu o que ele tinha investido no lote, que era muito pouco, pagamos e viemos morar aqui. 

Estamos morando aqui faz nove anos e os pais dele faz dez. (Beneficiária 1, assentamentos 

Dandara e Reunidas) 

 

O marido complementa o relato acima, destacando as origens da família, ligada à vida 

e ao trabalho no campo e marcada por trajetória de muitas dificuldades, que os levaram a se 

estabelecer na cidade, antes de optarem por participar do acampamento que deu origem ao 

atual assentamento:  

Quando eu nasci a cidadezinha era uma vila, não era cidade. Foi emancipada bem depois. Era 

Vila Lourdes, na época, perto de Birigui. A gente morava na cidade, mas trabalhava na roça. 

Ali era catar tomate, algodão, era mexer com agricultura. Isso foi nesse ritmo até 1998, que aí 

que a gente foi para a cidade. Meus pais passavam por uma época meio conturbada e fomos 

para a cidade, mas ficamos pouco tempo na cidade, de 1998 a 2008.  Aí, em 2008, nós viemos 

para cá. Nós estávamos na cidade e ele veio procurar o acampamento. Acho que ficou uns 

quatro anos acampado até conseguir a terra aqui. (Marido da beneficiária 1, assentamentos 

Dandara e Reunidas) 

 

A agricultora conta que quando chegaram passaram a plantar de tudo um pouco. Para 

eles estava claro que, se tinham escolhido vir para a área rural, isso incluía viver exclusivamente 

do que fossem capazes de produzir, ainda que enfrentassem dificuldades. No seu relato ela 

detalha as dificuldades que enfrentaram e as medidas tomadas para superá-las: 
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Como a gente ficou irregular aqui dois anos, sem ter talão de notas [para comercialização], sem 

ter nada. Como nós compramos o direito do outro, a gente não tinha talão de nota. Então, o 

que a gente plantava, a gente vendia para os “marretas”, os atravessadores. Pagavam preços 

muito baixos. Não pagava nem o trabalho de plantar. Passamos uma situação muito difícil. Mas 

aí pegamos o talão de notas, pegamos um reforço do banco que é o Pronaf, compramos umas 

vaquinhas de leite.  Aí fomos tirando um leitinho e fomos melhorando. Nós fazemos feira duas 

vezes por semana. Tudo que é produzido a gente vende na feira. Nós sempre plantamos de 

tudo: quiabo, jiló, batata doce, mandioca. Tudo que você imaginar, a gente já plantou aqui e 

planta. Tem coisa que é por época. A gente vai plantando conforme a época necessita. 

(Beneficiária 1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

Acesso aos serviços básicos  

Outra ordem de dificuldades refere-se ao acesso aos serviços de saúde que, apesar 

do tempo de existência do assentamento, a entrevistada afirma ser bastante precário: “tem 

um médico que vem aqui quinzenalmente, mas ele só atende 16 pessoas. Às vezes, você não 

consegue ser atendido. Agora nem está vindo mais. É difícil. Se precisar de médico tem que 

ir pra Promissão”.  

O PDRS e a implantação do SAF 

Os agricultores tomaram conhecimento do projeto do PDRS e do SAF por meio da 

Cooperativa dos Produtores Campesinos. Eles gostaram do projeto e, sobretudo, acharam 

viável porque trazia recursos para tornar produtiva uma área importante e que não estava 

destinada à produção. A adesão ao PDRS ocorreu “porque veio verbas para a gente trabalhar 

nele. Da área que a gente está trabalhando hoje a gente está tirando parte do sustento do 

lote”. A entrevistada explica a avaliação que fizeram na época e que os levou a aderirem ao 

programa:  

Para nós o SAF era uma terra que estava lá inativa, assim, para a produção nossa. Ela estava 

servindo de pasto para o gado. Nós tiramos área de pasto e plantamos o SAF lá. Quer dizer, 

aquela área não estava destinada à nossa venda. Aquela foi, no caso, uma renda extra que 

veio. Uma renda adicional que veio com a área que a gente está manejando. Que é o hectare 

que a gente não contava mexer. Então, a renda aumentou gradativamente. A área lá era um 

tirirical só. Mas como tinha capim a tiririca não aparece porque ela fica embaixo. Agora sumiu. 

Noventa por cento da tiririca sumiu dali. 

[...]  O projeto PDRS e SAF forneceu o calcário, adubo orgânico, termo fosfato, as mudas, todo 

o material para fazer a cerca, a roçadeira, o trator da Cooperativa. [...] Com os recursos que 

vieram a gente tratou a terra e depois implantou as mudas. Em julho, vai fazer dois anos que 

as mudas foram plantadas. Já produzimos mais de cinco mil quilos de mandioca. (Beneficiária 

1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

O marido da entrevistada prossegue descrevendo o desenho do SAF, as dificuldades 

iniciais por conta das decisões que envolveram o plantio, as mudanças de estratégia e, por 

fim, as condições atuais da área. Sua fala sugere aprendizado a partir do resultado 

insatisfatório e do retorno à opção conhecida: 
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Espaçamento de quatro metros entre linhas e entre plantas. Aí, nessas entre linhas a gente 

plantou mandioca. Agora tentamos o milho, mas teve esse pequeno acidente com as perdizes. 

A gente vai plantar mandioca outra vez porque a mandioca elas não estragam, porque elas não 

conseguem arrancar porque a semente é grande. Elas não conseguem tirar. A gente fez uma 

adubação verde também numa área para fazer um experimento com sementes diversificadas. 

Está alta, está florando, aí a gente vai roçar e vai ver se a gente consegue trabalhar aquele 

espaço em que a gente fez esse experimento, para ver qual a diferença entre esses tratos 

culturais e o manejo natural que a gente faz. Ver qual vai ser a diferença do manejo. 

A gente só colocou no começo do plantio o condicionador de solo, o adubo natural e o calcário. 

Agora é adubação verde que a gente vai roçando e vai colocando o capim roçado para criar 

matéria orgânica no solo. 

Na roça convencional a gente tem que passar veneno. Hoje, tem muito cipó. Se você não se 

adaptar a ele, ele não se adapta a gente, porque ele acaba com a cultura, ele abraça tudo. 

Você tem que ir na enxadinha, capinando um por um para manter limpa para depois poder 

colher. (Marido da beneficiária 1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

Quanto à produção e os rendimentos auferidos com o SAF, a visão dos agricultores é 

positiva:  

Principalmente para nós que começamos com as nativas e já plantamos logo atrás. Já 

começamos a plantar mandioca. Acho que nós somos um dos únicos que já tirou bastante 

coisa do SAF. A mandioca a gente vem colhendo já faz mais de ano. Desde que a gente 

começou a gente vem tirando mandioca até hoje. A gente vai plantando por etapas. Cada dois 

meses, três meses a gente foi preparando a terra e plantando. Então, se a gente não plantar 

hoje a gente tem mandioca para arrancar até agosto do ano que vem. (Marido da beneficiária 

1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

Assistência técnica/capacitação 

O assentamento contava com assistência técnica do IBS, empresa terceirizada pelo 

Incra. Eles forneceram vários profissionais para capacitação, medição da área e análise do 

solo. Além disso, o PDRS também ofereceu cursos e capacitações. 

A gente tinha do IBS. A gente já tinha essas assistências. [...] Eles vinham uma vez por ano, 

mas sempre que a gente precisava, entrava em contato e eles vinham fazer assistência técnica 

de produção até aplicação de vacina nos animais. É a parte veterinária também. [...] Forneceu 

vários profissionais. Desde capacitação, medição da área, que eles fizeram, até a alimentação 

dos cursos de capacitação dos assentados. Análise do solo. (Beneficiária 1, assentamentos 

Dandara e Reunidas) 

 

Há bastante clareza quanto à necessidade de assistência técnica, sobretudo no futuro 

próximo. Os agricultores disseram que precisariam ser capacitados para cuidarem das 

árvores frutíferas do SAF, porque eles não têm experiência nesse tipo de plantio. 

Comercialização da produção 

A produção vendida hoje inclui o que se produz no SAF, mas se limita à mandioca, já 

que faz pouco mais de um ano e meio que o projeto teve início. O casal consegue colher a 

mandioca do SAF há cerca de um ano e avalia positivamente o retorno financeiro:  
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[o retorno é] Bom, principalmente para nós que começamos com as nativas e já plantamos logo 

atrás. Então foi assim, não deixamos a terra lá. Cuidamos da terra. Já começamos a plantar 

mandioca. Acho que nós somos um dos únicos que já tirou bastante coisa do SAF. (Beneficiária 

1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

Além do cultivo agrícola, o casal dedica tempo e cuidados com o gado leiteiro, criação 

de porco, galinha e carneiro. Cumprindo seus propósitos originais, o casal declara que tem 

conseguido viver integralmente do que produz no lote, não auferindo nenhum outro tipo de 

renda. Segundo a entrevistada, eles foram para o campo com o propósito de viver 

exclusivamente do que produzem. Ela conta que o marido dizia “se for para trabalhar fora, a 

gente vai embora. Se for só para morar, não precisa. A gente vai morar na cidade”. 

Contribui para as condições conquistadas pelo casal o fato de conseguir comercializar 

90% sua produção, ficando somente 10% para consumo próprio, incluindo a alimentação dos 

animais.  

Entre as estratégias de comercialização relatadas, está o acesso às feiras abertas, 

sendo que a Prefeitura de Promissão organiza duas feiras semanais, destinadas à venda de 

produção dos agricultores familiares da região. Segundo a entrevistada, cada agricultor tem 

uma barraca e, no momento da entrevista, participavam 22 agricultores familiares: “são 

pessoas daqui do assentamento que fez inscrição lá na cidade... e aí o prefeito, a gente monta 

a feira lá, e ele não cobra nada da gente”. 

Tal fato confirma o papel da gestão municipal na viabilização de mercado regular para 

parte das famílias do assentamento. Evidentemente, essa opção é resultado do diálogo 

construído com a atual gestão, o que é fundamental, mas não traz garantias adiante da 

alternância do poder a cada processo eleitoral.  

Avaliação do SAF 

A percepção acerca dos efeitos do SAF remete à própria escolha da área, que reforça 

o reconhecimento acerca do papel da preservação e dos cuidados que a produção exige. A 

essas decisões acrescenta-se o destaque ao fato de não serem utilizados pesticidas. Esse 

conjunto sinaliza mudança de atitude e comportamento ao longo do tempo por parte da 

família, o que é considerado importante pela entrevistada:  

Eu escolhi aquela terra. Era para escolher em duas partes do sítio. Uma parte de cima e uma 

parte de baixo. Eu escolhi justamente a parte de baixo por isso. Porque é uma área que no 

futuro você não vai mexer mais. Vai ficar preservada. Então a tiririca não vai atrapalhar em 

nada. Eu escolhi aquela área justamente por causa da tiririca. [...] Você planta, então você é 

obrigado a manter ela (área) limpa, para poder colher depois. Se você manter só matéria 

orgânica no solo, ela [tiririca] vai sair de novo. Se você faz o manejo planta mandioca, vai 

manter essa mandioca limpa no meio do SAF, toda vez que ela [tiririca] vai sair você vai estar 

limpando ela. [...] A gente nunca usou nenhum tipo de veneno para matar. É só enxada mesmo. 

Enxada e roçadeira. (Beneficiária 1, assentamentos Dandara e Reunidas) 
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Percepção sobre a continuidade do SAF 

Quanto à continuidade da produção da SAF, os agricultores reafirmam a necessidade 

de aprender a cuidar das árvores frutíferas, reforçando que cada fruta requer um tipo de manejo. 

A gente investiu dinheiro para colher a longo prazo. E, no caso, a manga, a poncã, o limão, 

abacate, laranja, tamarindo, caju. Essas frutas vão começar a produzir daqui a três, quatro, 

cinco anos. Então, a gente fez investimento a longo prazo. Vai ter uma hora que as plantas não 

vão deixar a gente trabalhar lá. Porque elas vão crescer e sombrear o solo.  

Então, quando isso acontecer, da terra não produzir mais, a gente vai ter as frutíferas para 

colher. [...] A ideia é ir manejando até certo ponto e depois deixar virar mata mesmo. 

(Beneficiária 1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

São descritos, ainda, problemas enfrentados para viabilizar o SAF em local sem 

acesso à água, em clima muito árido: 

Aqui é muito seco. Aqui chove dois, três meses. Tem ano que você passa dois, três meses sem 

chover, então o solo é muito seco. As árvores nativas foram molhadas com o trator. Nós 

molhamos umas três vezes. Vai um tocando o trator e outro irrigando atrás. Dois mil litros de 

água (no tanque do trator). Plantou em junho, no período seco. Só molhando mesmo pra pegar 

as plantas. E não morreu. Em 310 mudas acho que só quatro morreram. Eu gostaria muito de 

ter água lá. Se eu tivesse água lá, lá seria a minha horta [...] E a gente ia passar uma tela tudo 

em volta. Telar tudo, porque tem muita lebre. 

Gostaria de plantar banana lá. A gente plantou coco lá, porque veio muda. Nós tivemos que 

tirar e plantar aqui, porque as mudas precisam de dez litros de água por dia. Para não perder 

as mudas de coco que nós ganhamos, tiramos elas de lá e plantamos ali do lado. Nós 

compramos mudas de tamarindo, aquela frutinha azeda e plantamos no lugar do coco. 

Para ter água seria um investimento muito alto. Há um ano e meio atrás ficava oito mil reais. 

Aqui nós temos um reservatório grande para as irrigações daqui. Só que para a gente mandar 

daqui para lá eu tenho que levar energia, eu tenho que levar encanamento. (Beneficiária 1, 

assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

Ao ser indagada sobre a possibilidade de terem estruturado o SAF sem apoio 

financeiro, a entrevistada afirma que “não íamos conseguir as mudas, nem utilizar o viveiro 

da Prefeitura. Recursos não podem faltar. Quanto maior a muda mais cara ela é.” 

Além disso, ela reconhece o papel da atual administração da prefeitura e expressa o 

receito quanto à mudança da gestão municipal:  

Nós fizemos uma parceria com a prefeitura e conseguimos trocar por mudas de um metro, um 

metro e vinte. Agora, o duro vai ser a nova gestão da prefeitura. Se você for comprar essas 

mudas hoje é um absurdo de caro... (Beneficiária 1, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

O conjunto das expectativas anteriormente destacadas sinaliza compromisso dos 

agricultores com a continuidade do SAF, mas revela incertezas quanto ao avanço dessa 

produção, seja pela necessidade de investimentos, seja pela aquisição dos conhecimentos 

que serão demandados.  
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Beneficiária 2 

Caracterização da entrevistada: 
Idade: 34 anos 
Sexo: feminino 
Composição familiar: mulher, marido, filha pequena, enteado adulto e esposa 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção  

Solicitada a relatar sua história e forma de inserção no assentamento, a entrevistada 

resgata sua origem e menciona como foi adquirida a terra em que hoje a família vive e produz. 

A família participa da Cooperativa dos Produtores Campesinos desde a sua fundação, ou 

seja, há quatro anos. Ela destaca que não fez parte das ocupações que originaram o 

assentamento Reunidas e, por fim, expressa suas percepções acerca das lutas que 

originaram o assentamento na região: 

Nós viemos [do município] de Barbosa, estamos aqui há seis anos, nós não fomos assentados, 

compramos o lote. Teve um pouquinho de luta, a Joice [presidente da Cooperativa 

Campesinos] ajudou a gente, mas a gente conseguiu regularizar, está tudo certinho. O lote 

pertencia a um antigo assentado que tinha problemas de saúde, era idoso, cego, a mulher foi 

embora, ele vivia mais na cidade do que aqui no sítio. Os filhos dele foram embora também e 

não queriam saber do sítio. A gente, ao contrário, queria vir da cidade para o sítio. Eu trabalhava 

como vendedora e meu marido como segurança. Nós estávamos na cidade, mas somos 

nascidos e criados em sítio. A gente estava já juntando as economias para comprar um 

pedacinho de terra para poder voltar a trabalhar e criar a minha filha no sítio, como a gente foi 

criado. Ensinar para ela que da terra a gente sobrevive e muito bem, obrigada. Só que tem que 

trabalhar um pouquinho porque, do céu, só chuva que cai. [...] 

Eu não tive o mesmo processo de luta deles: de acampamento, de brigas, mas eu não 

desconsidero isso e nem desvalorizo, pelo contrário. Eu, em parte, apesar de ter comprado, eu 

até condeno, muitas vezes, quem teve todo aquele processo e vende a terra por preço de 

banana. Nem vende, troca por preço de banana. Porque eu acho que não é fácil ficar debaixo 

de um barraco de lona, sem condições mínimas de sobrevivência, porque é sofrido, para depois 

pegar a terra e passar para a frente. Como aqui no nosso caso que são doze lotes, só tem um 

que foi assentado. O restante nenhum mais é assentado. Todos passaram para a frente e 

contam histórias de que um trocou por uma cesta básica, o outro trocou por uma leitoa, o outro 

trocou por um saco de milho. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas)  

 

A produção do sítio é descrita pela agricultora em toda sua diversidade. Como sua 

produção no SAF ainda é bastante recente, são as demais atividades que ocupam a maior 

parte de seu detalhado relato:   

O meu forte, aqui, é leite. No caso aqui é pecuária leiteira. Mas a gente tira de tudo um 

pouquinho, e é a intenção do assentamento. É diversidade. Então eu tenho leite que é a fonte 

maior, frango, peixe, tem a parte de horta que é o que a gente usa e a cooperativa que é para 

entregar para a Conab, merenda, PAA.  

O peixe, por enquanto, é o mais fraco. É mais para consumo interno do que venda. A gente 

põe para venda uma vez por ano, que é na quaresma. Aí compensa. Tem um preço bom. 
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Eu tenho um tanque escavado. O tanque ali tem diversas finalidades, não só o peixe. Tem o 

peixe, a água do tanque serve para irrigar o pasto, para irrigar a horta. E a horta sustenta o 

peixe. Tudo que sobra na horta a gente joga para os peixes e o que não dá para os peixes dá 

para os porcos. Eles ficam num mangueirão do lado. 

O porco, a gente também vende. A gente tira um pouco para consumo, mas a maior parte é 

vendida. Como temos cinco matrizes, dá uma quantidade boa de leitão. 

O peixe que melhor se adaptou ao nosso clima e ao tanque escavado foi a tilápia. Você 

consegue produzir outros peixes, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tem que usar ração, 

eles não ficam só a base de alface. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

A diversidade da produção citada e a comercialização compõem importante fonte de 

rendimentos para a família. Embora mencione a existência de ganhos oriundos da 

aposentadoria do marido, a entrevistada reforça que as atividades desenvolvidas no lote são 

as responsáveis pela maior parte dos rendimentos da família. A produção oriunda do SAF tem 

participação, mas não é decisiva.  

Acesso aos serviços básicos  

O acesso aos equipamentos sociais básicos, transporte e recursos como comunicação 

é considerado pela entrevistada suficiente e adequado. Isso deve refletir as melhorias de anos 

recentes, obviamente, ausentes nas ocupações que originaram o assentamento. Assim, a 

família utiliza escola, posto de saúde, transporte, telefonia e internet, indicando que esse 

conjunto vem suprindo suas necessidades. Mas, sobretudo, a disponibilidade desses recursos 

cria condições fundamentais para a permanência e capacidade produtiva das famílias:    

A escola é aqui no assentamento, fica a uns 12 km. É mais perto do que a cidade e a escola é 

boa. A prefeitura fornece transporte. O transporte pega minha filha aqui e depois traz de volta. 

[...] Quanto à saúde, é a mesma coisa. Aqui no assentamento tem um postinho de saúde para 

consulta normal e, por alguma eventualidade ou coisa de urgência, a gente corre para o pronto-

socorro na cidade em Promissão. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

A disponibilidade de acesso à telefonia móvel e internet garante à entrevistada opções 

na compra de insumos e de produtos para o consumo, aumentando as chances de 

racionalização das decisões com vistas à economia dos recursos, conforme trecho a seguir. 

Vale notar, ainda, menção à discriminação sentida pelos assentados por parte dos 

comerciantes de Promissão. Esse aspecto já havia sido levantado na entrevista com a 

presidente da Cooperativa.  

Em Promissão, o pessoal ainda tem um pouquinho de discriminação com o pessoal daqui e as 
coisas aqui são muito caras. Então, tudo que eu vou comprar, a primeira coisa que eu faço é 
cotação. Eu saio fazendo cotação de preço. Eu compro em Promissão, eu compro em Lins. 
Essa semana eu fiz uma compra de calcário e adubo, veio o calcário de Coroados, veio o adubo 
de Buritama. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 
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Por fim, finalizando a menção às oportunidades relatadas, a entrevistada fez questão 

de acrescentar:  

A gente aqui está no céu. Muita gente tem a santa ignorância de achar que a gente não tem 

acesso a tudo o que o pessoal tem, mas a gente tem. A gente tem acesso à internet, a gente 

tem TV a cabo, dá para ter ar-condicionado, tem tudo. Só que é aquela coisa, né? Para a gente 

ter tem que dar uma “ralada”, tem que trabalhar um pouquinho, bastante. (Beneficiária 2, 

assentamentos Dandara e Reunidas) 

O PDRS e a implantação do SAF 

As considerações por parte da entrevistada em relação ao SAF sugerem a valorização 

do projeto e seu reconhecimento como iniciativa de longo prazo. Ela destaca a atuação da 

cooperativa, desde as etapas iniciais do projeto, e atribui aos esforços das lideranças da 

Campesinos o sucesso da adesão ao programa. Reconhece o papel fundamental do PDRS 

na implantação do SAF, com ênfase na disponibilidade das mudas para plantio e insumos 

diversos. Por fim, demonstra ter tido acesso a informações técnicas fundamentais sobre as 

opções de plantio e cultivo, conforme seu depoimento:  

[quanto à implantação] na época, a gente era pequeno, estava no começo, estava com um 

pouquinho de receio, mas aí ela [presidente da Campesinos] meteu a cara e foi em frente, 

correu atrás, montou o projeto. Ela com a Deia [irmã da presidente], [...]  até que deu certo. A 

partir do momento que foi aprovado, ela fez o convite para o pessoal para quem quisesse 

participar, que estava aberto a todos. A gente quis, porque é um projeto bom, interessante. 

Porque o custo das mudas é alto. Porque, para a gente, hoje, pegar essa quantidade de mudas 

e adquirir, fica difícil. Como vieram as mudas e a gente só entrou com a mão de obra, a gente 

decidiu investir. Que nem meu marido diz: “a gente está fazendo isso não é para nós é para os 

nossos filhos”. Porque não é uma coisa a curto prazo. É uma plantação a longo prazo. A gente 

tem que pensar no futuro e para poder ter um pouquinho de melhoramento no nosso planeta.  

Quando eu mudei pra cá, eu tinha que dividir uma árvore com tudo o que a gente tinha. Com 

os cachorros, com as galinhas, com as vacas, porque não tinha nenhuma sombra. Era muito 

degradado. Não tinha nada. Se a gente quiser, para o dia de amanhã, que nossos filhos tenham 

alguma coisa, a gente tem que pensar nisso. Então, desde quando a gente mudou aqui a gente 

está plantando. Só que não é fácil porque muda demora um pouco. (Beneficiária 2, 

assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

Com relação ao que foi plantado no seu SAF, a agricultora informou que sua produção 

não é muito forte ainda: “mas eu tenho maracujá, caxi [legume parecido com o chuchu]. Os 

meninos [enteado e esposa] plantaram pepino, abóbora, banana, mandioca e abóbora”. Além 

disso, ela revela sua estratégia para lidar com as ameaças da própria natureza, tendo 

selecionado o tipo de produto para plantio: a abóbora foi plantada em grande quantidade 

porque é a cultura que as lebres não atacam. Além da lebre, as perdizes também invadem as 

plantações. Nas palavras da entrevistada:  

Elas cavam e comem as sementes. O milho pode estar desse ‘tamanhozinho’, ela vai lá, cava, 

come a semente e derruba o pezinho do milho. Então, abóbora é uma coisa que eles não 
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mexem muito e como eu tenho os porcos é uma coisa que vai bem. Você une o útil ao 

agradável. Nada se perde, tudo se aproveita. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e 

Reunidas) 

 

O manejo do SAF, na expressão da produtora, passa principalmente pelo cuidado em 

fazer “o roçado”, que ela explica:  

[...] Quando eu não dou conta de roçar eu uso o roundup30 de repolho. Como no SAF a gente 

não pode usar nem um produto químico, a gente aprendeu com um agrônomo que veio aqui 

uma receita de fermentação de repolho. Você pega repolho e água, põe num tambor e deixa 

fermentar por 21 dias. Depois dele fermentado, você pega uma dosagem dele e põe na bomba 

e passa no mato. O mato dá uma amarelada. Então ele dá aquela murchada. Você dá um 

tempo para dar uma respirada e vem com a roçadeira no SAF, porque na enxada não tem 

condições e também não tenho tempo. Mas, a maior parte do manejo é feito com roçadeira 

manual ou no trator. Pelo que o Ricardo31 e o Henrique explicaram tem que ter uma quantidade 

de matéria orgânica. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

A implantação do SAF foi realizada coletivamente, mas a manutenção normalmente 

fica a cargo de cada família. Em algumas podas o trabalho foi coletivo. A entrevistada contou 

que, nesse projeto do PDRS, eles receberam não somente as mudas, mas também adubo, 

calcário, carriola, cerca, grampo, lasca e roçadeira manual. A roçadeira maior é de uso 

coletivo. 

Assistência técnica e capacitação 

Item indispensável ao sucesso do SAF e da produção rural como um todo, a 

assistência técnica, viabilizada com apoio do Incra, deixou de existir com a mudança do 

governo federal, em 2016, conforme relembra a entrevistada. Por outro lado, as capacitações 

oferecidas pelo PDRS são reconhecidas como fundamentais, sendo descritas em sua 

especificidade. Mas, para além dessas práticas, a entrevistada chama a atenção para 

iniciativas organizadas pela cooperativa – visitas a outros municípios com experiências de 

SAF –, ao que parece, capazes de influenciar na percepção acerca das potencialidades por 

ele proporcionadas.  

[...] sim, fizeram cursos pelo PDRS. Fizemos curso de muda, de poda, enxertia, manejo, cursos 

para desenhar as hortas e planejar o SAF. Tivemos oficinas também. [...] ajudaram a gente a 

aprender a trabalhar, porque a gente, nessa área de cultivo de manga, de goiaba a gente não 

tinha noção nenhuma. A experiência que a gente tinha era ir em baixo de um pé de manga e 

chupar. Agora, como produzir, como podar, a adubação, essas coisas, a gente não tinha, pelo 

menos eu tiro isso por mim: não tinha noção nenhuma. Então foi muito bom, muito importante.  

Nós também fizemos visitas em alguns outros projetos, outras cidades, em que o SAF está 

mais evoluído. Fizemos lá em Serra Azul. Fizemos um intercâmbio lá. Troca experiência com 

                                                           
30 Roundup é um agrotóxico, nome comercial de um herbicida fabricado pela Monsanto. 
31 Agrônomo da Secretaria do Meio Ambiente. 
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o outro. Fomos lá visitar o SAF. Ah, nós fomos também em Penápolis, mas aí só foram algumas 

famílias. A cooperativa que organizou com o pessoal de lá. (Beneficiária 2, assentamentos 

Dandara e Reunidas) 

Comercialização da produção 

As formas de comercialização às quais a família recorre variam conforme o tipo de 

produto. Evidentemente, todas elas visam obter retorno financeiro mais favorável e diminuir 

as incertezas dessa oferta. Algumas refletem maior capacidade de organização e a existência 

de investimentos coletivos que tendem a diminuir os esforços por parte da família. Outras 

constituem estratégias individuais, mobilizam os diferentes membros da família e representam 

empenho contínuo na garantia de mercado. A comercialização do leite, bastante organizada, 

é assim descrita:   

[é realizada por] uma outra cooperativa que a gente tem aqui dentro do assentamento, que é a 

cooperativa do leite. Específica para leite. Eles captam todo o leite do assentamento, como se 

fosse um entreposto, aí eles repassam para o laticínio. A gente consegue um preço melhor, 

né? Porque, antes da cooperativa o preço era lá embaixo, com a cooperativa a gente está 

conseguindo manter um preço bom. A média do que é pago por aí é de um real e cinco centavos 

o litro do leite. Com a cooperativa a gente ainda vai conseguir manter esse mês, o próximo 

pagamento do dia 20, um e dezessete. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

O leite é armazenado em um tanque refrigerado a três graus centígrados para que a 

cooperativa possa recolhê-lo dia sim, dia não. Antes da aquisição do tanque refrigerado, a 

família levava a produção para um tanque de um vizinho, distante 1,5 km da sua propriedade. 

A entrevistada diz que “se você colocar na ponta da caneta o gasto com combustível, desgaste 

do trator ou do carro, o tempo perdido, você consegue pagar a prestação de um tanque 

refrigerado”. 

Já o peixe é comercializado pela própria agricultora diretamente com as pessoas que 

ela conhece e que costumam adquirir o produto, utilizando para isso o telefone e a internet.  

Quanto à produção de verduras e legumes, uma parte é comercializada por meio da 

Cooperativa dos Produtores Campesinos, que encaminha os produtos para a PNAE e o PAA 

e outra parte é vendida pelo enteado da entrevistada e sua esposa, diretamente de porta em 

porta, em uma caminhonete, nas ruas de Avanhandava e Lins, três vezes por semana. Ela 

conta que “eles levam o caminhão cheio e vendem tudo. E assim a gente foge um pouquinho 

dos marreteiros, os atravessadores. Em vez de entregar para o atravessador eles preferem 

vender de porta em porta. Você vende a mercadoria fresca e junta uma clientela”.  

Por fim, a entrevistada destaca que o enteado e a esposa também participam quando 

tem feira grande, que é uma exposição promovida pela Cooperativa dos Produtores 

Campesinos. Já participaram de duas, uma em Lins e outra em Penápolis. 
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Avaliação do SAF 

A percepção, expressa pela entrevistada, em relação ao impacto do SAF é bastante 

positiva, sobretudo porque se baseia no potencial e propósito do programa em relação à 

recuperação e preservação do meio ambiente em sua integralidade. Além disso, há o 

reconhecimento da qualidade dos produtos do SAF e a visão de que sua comercialização 

deve representar, no futuro, o incremento dos ganhos da família. Obviamente, essa avaliação 

também está amparada pela existência de ganhos suficientes ao atendimento das 

necessidades da família. Mas, ela não deixa de revelar a adesão e o compromisso por parte 

da família com o projeto em curso, como mostra o trecho a seguir:    

Para mim o SAF foi uma experiência bem diferente, boa, não posso reclamar. Na área onde 

está o SAF houve uma melhora, porque teve um aumento de tucano, as perdizes, quer dizer, 

a vida silvestre. Se vê que teve um aumento de animais, de pássaros, então, contribuiu bem. 

Eu acho que seria uma coisa interessante de se reproduzir em outros lugares. Além da parte, 

futuramente, financeira. Que todo o intuito do SAF é para depois se manter uma renda bem 

melhor para ajudar no custeio da casa, no geral. Eu gostei, não tenho do que reclamar não. As 

feiras que a gente vai está levando produção sem agrotóxico, sem aplicação de herbicida. 

(Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

Além disso, a agricultora reforça que não usa agrotóxico em nenhuma área plantada 

no lote. Ela planta na sua horta alface, cebolinha, repolho, almeirão, espinafre, abóbora, 

banana, caxi, mamão, etc. Segundo ela, “o que não dá para o peixe, dá para o porco e o que 

não serve para vender serve para nós”. Mas volta a dizer que o SAF ainda não está 

produzindo muito. E amplia sua reflexão, ressaltando que a questão da utilização de 

agrotóxicos passou a ser tema de discussão no assentamento, o que considera ser um grande 

avanço. Por fim, menciona o fortalecimento da própria cooperativa como decorrência de sua 

atuação no projeto. 

O PDRS e o SAF trouxeram duas coisas de positivo. Eu acho que uma renda futura muito boa 

e uma diversidade, tanto na fauna, na flora e para o meio ambiente, porque, querendo ou não, 

são 630 árvores a mais, é uma coisa pequena comparada com o mundo, o que a gente está 

fazendo, mas se todo mundo fizesse um pouquinho eu acho que, futuramente, a gente teria um 

mundo melhor. Então, o SAF contribuiu muito na questão do meio ambiente, para melhorar o 

meio ambiente. Para a gente ter uma vida melhor.  

Com o PDRS, como não podia usar veneno, nenhum tipo de agrotóxico, veio a conversa da 

importância de não trabalhar com agrotóxicos e saber que têm outras alternativas. Porque nós 

fizemos alguns cursos de fertilizantes. A gente viu várias formas de combater pragas sem usar 

defensivo, né? A gente está usando coisas simples, repolho, fumo, mijo de vaca, sabão em pó. 

Eu acho que uma coisa que o PDRS trouxe foi esse debate para dentro do assentamento. 

Trouxe esse debate do agrotóxico, o uso de defensivos. Ele trouxe esse debate que no começo 

não tinha. Tinha um ou outro falando, mas não era esse debate. A gente fala que todo mundo 

não usa veneno, mas está mentindo. Mas trouxe o debate à tona e isso fez com que o pessoal 

passasse a repensar. E também a própria reestruturação da cooperativa. Essa parte do projeto 

PDRS. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 
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Percepção sobre a continuidade do SAF 

Se a implantação e a manutenção do SAF vêm sendo apreendidas de forma positiva 

pela entrevistada, a ampliação do mesmo suscita maiores preocupações. Na percepção da 

agricultora entrevistada, a ampliação do SAF, além de muito empenho e trabalho, requer a 

mobilização de recursos expressivos, assim descritos:   

O custo para fazer uma implantação bem feito, com adubação, calcário, correção de solo, 

mudas de boa qualidade não sai barato. Porque a gente conseguiu as mudas, né? Num preço 

até mais ou menos, porque foi uma quantidade grande. Uma muda que custa 30 reais, se 

comprar em grande quantidade sai por dez e noventa. E tem que ser muda de qualidade. Tem 

muda que a gente não consegue fácil, como a muda do abacate, foi uma muda que deu trabalho 

de conseguir e quando achou ainda não foi aquelas coisas. Nós plantamos 325 mudas 

frutíferas. [...] As mudas nativas nós conseguimos doação da SGP, que é uma ONG que faz 

reflorestamento. Foram essas que ficaram no viveiro da Prefeitura de Promissão. [...] No caso 

de fazer sem apoio, teria que comprar também as nativas. Uma mudinha pequenininha sai por, 

em média, dependendo da qualidade, de dois e cinquenta a três reais cada uma — varia muito 

da árvore. Depois você ainda tem que trazer para casa, comprar balainho, transportar ela para 

o balainho para ela pegar um porte maior. O meu SAF tem um ano de implantação. Nós 

plantamos 310 nativas e 315 frutíferas! (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

As características do SAF destacadas pela entrevistada chamam a atenção, de um 

lado, para os esforços em manter a produção (em áreas de plantio extensas e de traçado 

próprio), utilizando apenas insumos naturais e o manejo cuidadoso e, de outro, para a 

necessidade de ter alguma condição financeira para aguardar a colheita e investir em seu 

retorno monetário devido. Nessa direção, a entrevistada se expressa buscando a comparação 

entre a horta tradicional e o SAF:   

A horta tradicional é cercada. Você consegue plantar verduras, essas coisas, porque os animais 

não mexem. No SAF é uma área aberta. Tem a cerca para animal grande: vaca e cavalo, não 

para coelho e perdiz. Então não dá para comparar a produção de um e de outro. A horta e o 

SAF têm uma dimensão de espaço bem diferente, também. Porque o SAF é um hectare. A 

minha horta é vinte por trinta. Então é um espaçamento bem menor. A horta é super pequena 

comparada ao SAF. Porque minha horta é praticamente caseira. Mesmo assim, consigo 

produzir bastante. Já cheguei a entregar 280 quilos de repolho, tirar 40, 50 caixas de alface, é 

um espaçamento que dá trabalho para cuidar. Pelo menos para mim, que tiro leite cedo e à 

tarde, dá trabalho manter ela assim. Mas o SAF é uma área aberta. A gente até fez um projeto 

de tentar, no SAF, cercar para fazer uma horta grande. Sai muito caro cercar o SAF com tela. 

Cada rolo de tela sai, em média por 400 reais e cada rolo tem só 50 metros.  

Como eu falei, para implantar um SAF sem recursos do PDRS é difícil. É um investimento muito 

alto para um retorno mais a longo prazo. [...] O projeto, pela forma que foi estruturado, ele 

deixou os nossos SAFs estruturados. Então, agora, o que a gente tem que fazer é dar 

continuidade. Tem que fazer a manutenção dele, vai ter que roçar, vai ter que podar, vai ter 

que replantar algumas árvores. Vai ter que plantar aquilo que a gente chama de produção 

secundária, mas, assim, no geral mesmo, o PDRS deixou estruturado. É só a gente manter. 

Mas, uma coisa que vai faltar é assistência técnica. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e 

Reunidas) 
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Pode-se dizer que os desafios representados pelo SAF no momento de sua 

implantação geraram aprendizados fundamentais para as etapas seguintes e manutenção do 

projeto. Mas esses aprendizados não dariam conta, segundo a entrevista, das necessidades 

decorrentes do avanço do projeto e manutenção da produção em toda sua diversidade:  

A assistência técnica foi muito importante para a gente aprender a lidar com as frutíferas. A 

gente não tem um conhecimento grande em produção de goiaba, manga, abacaxi, etc. Por 

exemplo, esse pé de manga que você está vendo aqui é a mesma qualidade de manga que a 

gente tem no SAF, só que quando eu plantei ele eu não sabia como tinha que podar. A gente 

fica com dó de podar. Se a gente não tivesse assistência técnica a gente ia deixar crescer de 

qualquer jeito. (Beneficiária 2, assentamentos Dandara e Reunidas) 

 

Parte das condições para manutenção e avanço do SAF passa pelo acesso a 

informações e conhecimentos capazes de responder às distintas necessidades. Contribuem, 

para tanto, as iniciativas que promovem o contato com outras experiências e o indispensável 

acesso periódico à assistência técnica.   

De maneira complementar às condições acima destacadas, vale lembrar o 

indispensável papel representado pelo protagonismo em projetos com as características do 

SAF. Nessa direção, a entrevistada, ao ser questionada sobre papel da mulher no 

assentamento e, em especial, no SAF, se posiciona sugerindo, de um lado, sua identificação 

pessoal com o protagonismo feminino, mas, de outro, a prevalência no assentamento da 

cultura da submissão da mulher, a despeito inclusive do importante papel da liderança da 

cooperativa, conforme segue:  

A gente meio que está na luta. Porque eu acho que a gente tem que levantar a cabeça, a gente 

tem que seguir em frente. Já foi a época que os homens mandavam e acontecia. Infelizmente 

ainda acontece muito aqui dentro do assentamento. Você chega na casa da pessoa e o homem 

manda a mulher entrar para dentro e só ele que fica de fora e resolve. Uma entrevista como 

esta, uma mulher estar dando a entrevista, nossa! Em alguns lugares aqui é quase impossível 

de acontecer, então, acho que assim, a gente é guerreira, a gente é capaz. Eu brigo aqui com 

meu marido quase todo dia: eu não sou inútil. Eu sou muito mais do que você pensa. Você 

depende mais de mim do que eu de você [...]. Então, assim, vai um pouco de cada uma. Tem 

muita mulher que é acomodada. Porque a luta é difícil. Nem todo mundo arregaça a manga e 

vai à luta.  

No SAF, eu acho que a maioria que põe a mão na terra mesmo é mulher. A gente tem um mural 

de fotos e a maioria é mulher. Na implantação do SAF, no primeiro lote, infelizmente a gente 

não tem a força suficiente para cavar tanto buraco, para plantar as mudas. A gente teve 20 

mulheres e quatro ou cinco homens. Só que a gente emprestou um furador. Assim, os homens 

iam com aquele furador, que é uma maquininha, e nós mulheres foi colocando o hidrogel, 

colocando as mudas, tirando do saquinho. Na verdade, 80% do trabalho da plantação foi as 

mulheres que fez. E os homens ficam com os 30%, que é só ir lá com o furador. 

 

A entrevistada prossegue descrevendo a forma pela qual as mulheres comumente se 

inserem e atuam na produção agrícola familiar. Destaca o que seriam suas habilidades 
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diferenciais em relação aos homens e o decisivo papel dessas capacidades na produção e 

cultivo. E, por fim, expressa sua íntima identificação com as atividades rurais, imprimindo suas 

referências na forma pela qual aborda e orienta o futuro da filha: 

Horta é um lugar que a mulher domina, porque homem não tem muita paciência. Horta é um 

cultivo delicado. O homem só vai ali para o serviço bruto. Bater um canteiro, ou quem já tem a 

máquina para fazer canteiro, mas aquele serviço minucioso de plantar, semear, tirar o matinho 

é da mulher. Então, não tem jeito. Agora vai da mulher, das mulheres, porque tem mulher que 

acha que é dentro de casa e acabou [descreve o raciocínio] – Mora num sítio? ‘Moro e minha 

obrigação é a casa. O resto não é minha obrigação. [consideram que] Eu não tenho nada. Eu 

tenho um lote de seis alqueires, mas vou trabalhar na casa do vizinho como diarista porque 

não tenho peito para enfrentar a roça – porque acham que isso é fim de mundo. Eu já crio 

minha filha nessa intenção: filha, estuda. Se você quer estudar o seu básico. Se você quiser 

estudar algum curso para você usar aqui dentro, beleza. Passou disso não precisa. Porque 

muita gente sai daqui para ir na cidade trabalhar para ganhar um salário mínimo. Então, se ela 

pode me ajudar aqui tirando um mínimo de leite de cem litros dia, tem um salário de três mil 

por mês. É trabalhado? É trabalhado, mas a cidade também é. Então assim, vai muito da 

mulher. Tem gente que é muito acomodada. Não tem coragem de estragar as unhas para poder 

trabalhar, não. Então o sítio é bom. Muito bom, mas tem de trabalhar bastante. (Beneficiária 2, 

assentamentos Dandara e Reunidas) 
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COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO – 
COOPMAIO IPERÓ 

Entrevista com dirigente da Associação / Entidade coletiva 

Contextualização 

O assentamento dos agricultores familiares vinculados à Coopmaio originou-se de 

uma ocupação em 1992, em Iperó,32 quando aproximadamente 700 famílias entraram no 

terreno da fazenda Ipanema,33 que pertencia ao poder público. A ocupação foi organizada por 

militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com famílias de 13 

municípios da região de Campinas e Sorocaba. Cinco dias após a ocupação, o então 

presidente da República decretou a criação de uma Floresta Nacional na área da Fazenda, 

sob administração do Ibama. Desde então, houve seguidas negociações e enfrentamentos 

dos movimentos do campo com órgãos (Ibama, Incra, Itesp, etc.). Em 1995, foi criado o 

Projeto de Assentamento Ipanema, de responsabilidade do Incra. Porém, até os dias atuais,34 

não parece haver segurança jurídica para as famílias assentadas, uma vez que a cessão de 

uso das terras para fins de assentamento do Ibama para o Incra ainda não foi registrada 

oficialmente.35 

O assentamento abriga hoje 150 famílias distribuídas em 1.712 ha, tendo sido 

lembrado em comemoração aos 17 anos de sua existência por um dos líderes da região que 

destacou: “Que bom verificarmos os resultados de hoje. Vocês deram o exemplo de como 

                                                           
32 Município distante 33 km de Sorocaba e cerca de 140 km da capital. A população de Iperó soma 32.077 pessoas, 
sendo que a maioria reside em área urbana (61,7%), mas em proporção bastante abaixo da média estadual 
(96,3%), sinalizando importante presença de moradia rural.   

Os indicadores selecionados apontam situação bastante desfavorável ao município, como a renda per capita  
(R$ 440,80), que é a menor entre as cidades aqui consideradas e quase a metade da média estadual (R$ 853,75). 
A proporção de domicílios particulares com renda per capita de até ¼ do salário mínimo (11,2%) é a maior 

observada neste projeto, superando também a média do Estado (7,4%). Igualmente elevada é a parcela de 
domicílios com renda per capita de até ½ salário mínimo (27,9%).  

Quase metade do emprego formal da cidade (47,6%) está na Indústria, seguida pelo setor de Serviços (36,4%). A 
Agricultura responde por apenas 1,7% desses empregos, e a menor renda (R$ 1.250,95). Os dois maiores setores 
empregadores, Indústria e Serviços, pagam em média R$ 2.282,14 e R$ 2.032,97, respectivamente. 

Assim como as demais cidades visitadas, Iperó encontra-se na lista de municípios com alta prioridade para 
implantação de SAFs, conforme Anexo 7, do Edital – Chamada PDRS/AS 02. 

Sobre os indicadores municipais ver: <www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil>. 
33 A Fazenda Ipanema é histórica, onde funcionou a Usina Ipanema que fabricava armas brancas de 1810 a 1895, 
sendo considerada o berço da siderurgia nacional e seu imóvel transferido para o Ministério da Guerra. Em 1937, 
os terrenos da Fábrica de Ferro Ipanema, com todas benfeitorias ali existentes foram transferidos ao Ministério da 
Agricultura, sendo prevista a instalação de uma usina para tratamento de apatita (mineral fonte de fósforo utilizado 
na fabricação de adubo fosfatado), considerando que a utilização dessas jazidas de apatita na fabricação de 
fertilizantes fosfatados para os solos cansados representará enorme benefício à lavoura nacional. Sobre isso ver 
Ribeiro e Silva (2007).  
34 Essa situação corresponde ao momento da entrevista.  
35 Conforme Parecer no 01/2008/CC/CGU/AGU, sobre Ação de Reintegração de Posse (ajuizada pela União, 
Ministério da Agricultura) de área ocupada por trabalhadores rurais sem terra integrantes do MST. 
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ocupar, produzir e abastecer as cidades”.36 No entanto, os desafios prosseguem em diferentes 

dimensões: expectativas de ampliar a oferta; organizar a produção coletivamente, contando 

com a participação dos agricultores; e usufruir de formas de assistência técnica ou 

capacitações aderentes às necessidades locais, inclusive, no apoio burocrático e jurídico para 

acesso a projetos e programas públicos.  

Origens e trajetórias da entidade  

A cooperativa nasceu da experiência de cerca de 20 anos no assentamento na 

Fazenda Ipanema, vindo a se constituir formalmente apenas em 2011 para atender às 

exigências do PNAE.37 Essa experiência definia-se pela formação de grupos para discutir e 

formular reivindicações ao governo federal no âmbito das práticas da reforma agrária. Na 

época, o assentamento contava com seis grupos organizados, cada um com cerca de 22 

famílias, atuando em diferentes tarefas, tais como: promoção de negociações com o Incra 

para acesso às políticas no setor; gestão dos programas que estavam em curso, como o 

acesso a máquinas destinadas à produção; e, sobretudo, organizar e facilitar o escoamento 

da produção. 

Mas foi somente a partir de 2007 que a organização coletiva, por meio do acesso aos 

programas públicos de apoio à alimentação – o PAA e o PNAE – constituiu condições 

propícias à oferta dessa produção, trazendo alguma previsibilidade nos ganhos auferidos. 

Segundo o presidente da Coopmaio,38 “antes [os agricultores] consideravam-se excluídos do 

mercado, plantavam e vendiam para atravessadores, com preços nada justos”.  

Igualmente decisiva para a trajetória da cooperativa foi a existência de agentes 

apoiadores no processo da reforma agrária. Desde 2008, contavam com assistência técnica 

por meio do IBS, interrompida em 2016. 

Estratégias de atuação da entidade 

Segundo relato do entrevistado, a entidade tem se esforçado para manter iniciativas 

regulares destinadas à organização local e ao gerenciamento dos projetos em curso, além da 

proposição de novas iniciativas visando dinamizar a produção e ampliar mercados. Vem 

ocorrendo pouca disponibilidade entre os agricultores, inclusive, de participação em reuniões 

de rotina, o que compromete as iniciativas propostas pela cooperativa e seu gerenciamento.  

                                                           
36 Disponível em: <www.hamiltonpereira.org.br/noticias/assentados-da-fazenda-ipanema-comemoram-17-anos-
em-ipero/20090518083241_E_006>. Acesso em: 6 abr. 2013. 
37 A Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios 
e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes 
da agricultura familiar. 
38 Francisco Moreira de Souza, 51 anos de idade. É assentado na região desde 1996 e atua na entidade desde 
sua criação. 

http://www.hamiltonpereira.org.br/noticias/assentados-da-fazenda-ipanema-comemoram-17-anos-em-ipero/20090518083241_E_006
http://www.hamiltonpereira.org.br/noticias/assentados-da-fazenda-ipanema-comemoram-17-anos-em-ipero/20090518083241_E_006
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Há no relato do entrevistado a percepção de que as atribuições e atividades a serem 

realizadas excedem as possibilidades dos dirigentes da cooperativa. Mas há também alguma 

sinalização de que, por vezes, o sentido e pauta das reuniões de rotina acontecem de forma 

relativamente vaga, afetando a frequência dessas reuniões.  

Esse comportamento difere daquele que teria caracterizado o período da implantação 

do SAF, quando a definição dos propósitos e da programação contribuía para a presença e 

participação dos agricultores.  

As reuniões eram mensais, mas dava número muito baixo (famílias). Então, as vezes fica 2 ou 

3 meses sem reunião, mas aí surge uma pauta, a gente senta e discute.  

Na verdade, a gente fez as reuniões [implantação], a divisão de sementes, de ferramentas ... e 

para plantar... mas, como tem muita demanda aqui... faz mais de mês que não tem reunião. 

Aqui, são nove [membros] na diretoria, mas na executiva são só três pessoas. A gente visita 

aquele que precisa...[o agricultor que demanda ajuda]... porque [eles] pedem socorro... A gente 

tem muitas dificuldades de distribuição de tarefas. O coletivo precisa assumir. A diretoria cuida 

mais da documentação [variada, sobretudo para participar de projetos/editais]. (Presidente da 

Coopmaio)  

 

Por outro lado, há o esforço na realização de projetos para acesso a financiamentos 

públicos destinados a prover investimentos na diversificação da produção e assegurar retorno 

aos agricultores. Mas, sobretudo, destinados a incentivar a participação dos jovens seja nas 

atividades produtivas seja na atuação da cooperativa. O pouco envolvimento das gerações 

mais jovens com a produção rural e o desejo de viver na cidade são preocupações importante 

na perspectiva do entrevistado e devem afetar, inclusive, o avanço do SAF.  

Nessa direção, o entrevistado relata iniciativas locais destinadas à implantação de uma 

atividade de agroindústria, visando despertar o interesse dos mais jovens, o que na prática 

não aconteceu. Apenas o enteado do entrevistado, por insistência da mãe, tem participado 

com algum suporte, na área de informática, às atividades da cooperativa.  

Assim, por iniciativa da cooperativa e financiamento do BNDES, há uma edificação no 

assentamento – chamada, casa da agricultura – que vem sendo preparada para atividades 

destinadas ao beneficiamento da produção, conforme a seguir:  

Aí lá na casa da agroindústria. Eles liberaram para a gente fazer [adequar o local]... a gente 

pôs azulejo... aí já têm as máquinas de processador de alimento – que picam verdura e legume, 

tem uma que embala a vácuo, outra que embala a alface em forma de balão... Tem outra que 

embala as bandejas. Essa foi recursos do BNDES. [...] Logo que a gente fez o projeto, todo 

mundo colaborou, participou. Aí arrecadamos recursos com todos aqui para azulejar... mas 

como demorou para chegar os equipamentos foi esfriando. Quando chegou, a gente chamou 

reunião apresentou tudo. O coordenador assumiu. Mas não tá funcionando, aí vai voltar para 

mim [para o entrevistado].  

[...] O projeto [da agroindústria] foi feito visando os jovens, têm muitos jovens aqui, passa de 

40 jovens. Os jovens estão indo para cidade. O único envolvido aqui é meu filho [fala da esposa 

do entrevistado], mas porque não tinha outro jeito. Ele não queria. A gente procurou entre as 
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famílias, mas não encontramos nenhum que aceitasse. Teve um que se interessou e que 

estava capacitado. Mas ele precisava abrir Emei39 e aí o pai dele não deixou, porque achou 

que ia dar complicação...  

[...] Agora a gente precisa de um jovem para trabalhar com o tratorzinho, mas a gente não acha. 

Eles vão para a cidade, mas estão voltando porque a crise na cidade tá brava. E eles vão mais 

para trabalho na construção que é pesado. (Presidente da Coopmaio) 

 

O entrevistado acredita que “para inserir o jovem na reforma agrária tem que ter 

tecnologia, precisa de políticas públicas para esses jovens”, e que “eles não vão pegar na 

enxada como nós. E é aconselhável que não peguem mesmo. Eu tenho minha coluna toda 

estourada. Meu pai morreu de tanto esforço”. 

A questão do envolvimento dos jovens com a produção local parece não dispor, até o 

momento, de estratégia considerada capaz de sensibilizá-los para qualquer forma de 

participação.40 Mas também os esforços em manter diálogo com os agricultores em geral, 

buscando trazer convidados de fora para compartilhar conhecimentos, contam com baixo 

retorno: “eles acham que não dá para perder dia de trabalho, e não sabem que o lucro deles 

tá no aprendizado” (Presidente da Coopmaio).  

Perfil das famílias cooperadas 

Segundo o entrevistado, o perfil familiar dos cooperados é variado, mas conta 

necessariamente com a presença de mulheres, muitas aposentadas, protagonistas na 

produção. Ele destaca, novamente, o pouco envolvimento dos jovens com as questões locais, 

o que mereceria ser investigado, sobretudo, no âmbito das políticas públicas destinadas às 

questões rurais. Segundo seu depoimento, os pais estão idosos e cansados e os filhos, no 

mínimo, desmotivados. 

[...] aqui tem também muita mulher sozinha. Já de idade. Elas plantam, colhem. E os filhos tão 

lá, deitado no sofá. O que eles fazem é catar o limão e ir vender na cidade. 

[...] Tem umas [agricultoras] que o jovem abandonou – foram para a cidade e não ajudam. 

Mas... se for aposentado [agricultor], tem um recurso, aí dá pra tocar. Eles se desenvolvem 

melhor, mesmo sem os filhos por perto, têm um dinheirinho pra comprar um trator, mudas, 

gado... eles não dependem só da produção. 

[...] Elas que tocam; o lote da dona Zefa é de ponta a ponta cheio de coisas. E ela sozinha, 

roça..., a velhinha é uma fera. Os filhos ficam encostados nela, na verdade. 

[...] têm duas famílias que têm muito problema [casal idoso] Ele está doente, os filhos saíram. 

Vêm só para dormir e comer. Mas eles estão se virando, tá mais ou menos, um pouco plantando 

                                                           
39 Microempreendedor individual. 
40 Vale lembrar que consta do Plano Estratégico do Incra de 2014, para São Paulo, entre os objetivos formulados, 
aquele específico aos jovens: promover autonomia e a emancipação da juventude rural, contribuindo para 
sua permanência no campo e para a sucessão rural. As iniciativas destacadas incluem a realização e oferta de 

cursos com temas voltados à juventude rural, nos Projetos de Assentamento Federais. Não houve menções acerca 
de qualquer programa público destinado a essa finalidade. 
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mandioca, quiabo e tão colhendo. Difícil, mas tão indo. A outra, uma senhora de idade. Os 

filhos não contribuem com ela. E ela tá [a propriedade] beirando a linha do trem e colocaram 

fogo lá, a gente ficou sabendo só depois. Ela nem falou para a gente. Não chegou a morrer 

[plantação]. (Presidente da Coopmaio) 

 

Entre os assentados entrevistados, a “titularidade” do lote confirma o importante papel 

dos pais como precursores na disputa pela terra local. Não foi possível aprofundar o 

conhecimento acerca do envolvimento das gerações mais jovens. Um dos entrevistados, na 

faixa dos 40 anos, mora e produz em parte do lote adquirido pelos pais idosos e aposentados 

e demonstra grande apreço pelo trabalho na terra, bem como entusiasmo com o SAF. Mas o 

trabalho na cidade fez parte de sua trajetória, quando mais jovem, estendendo-se por alguns 

anos e contribuindo para o sustento de sua família e investimentos na própria produção.   

O segundo agricultor entrevistado é bastante idoso – na faixa dos 70 anos – e conta com 

participação do genro e da esposa na produção. Filhas, netos e bisnetos também residem no lote 

e vivem da venda da plantação de mandioca (fora do SAF) e da aposentadoria do entrevistado. 

Participação no PDRS/SAF  

Foi o técnico do Incra que apresentou o projeto PDRS/SAF para a entidade, que não 

tinha autonomia para responder às exigências da burocracia do projeto, que foram 

consideradas difíceis. Sem a colaboração de técnico do IBS, acreditam que não teriam tido 

sucesso no acesso ao programa, sobretudo pelas exigências na elaboração do projeto. 

A adesão das 19 famílias (70% do total de cooperados) ao SAF foi voluntária após a 

apresentação do projeto e, segundo relatos, quem não aderiu se arrependeu. Na época eram 

27 famílias. Foi realizada uma reunião geral em que o técnico do IBS colocou as vantagens 

do projeto, mas só 19 famílias quiseram participar. As demais “achavam” que o SAF diminuiria 

sua área, pois uma parte dela ficaria destinada ao projeto. Outras não quiseram porque criam 

gado, etc. (desconhecimento do sistema silvipastoril41). Dessas 19 famílias, uma família 

desistiu, sendo substituída por outra. 

Os agricultores da Coopmaio não tinham experiência nesse modelo de produção e, 

ainda que tenham participado de capacitação, oficinas e workshop, o presidente destacou que 

                                                           
41 Sistema silvipastoril (SSP) é a combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área ao 
mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade de 
área. Nesses sistemas, ocorrem interações em todos os sentidos e em diferentes magnitudes. Os SSPs 
apresentam grande potencial de benefícios econômicos e ambientais para os produtores e para a sociedade. São 
sistemas multifuncionais, em que existe a possibilidade de intensificar a produção pelo manejo integrado dos 
recursos naturais, evitando sua degradação, além de recuperar sua capacidade produtiva. Por exemplo, a criação 
de animais com árvores dispersas na pastagem, árvores em divisas e em barreiras de quebra-ventos pode reduzir 
a erosão, melhorar a conservação da água, reduzir a necessidade de fertilizantes minerais, capturar e fixar 
carbono, diversificar a produção, aumentar a renda e a biodiversidade e melhorar o conforto dos animais. 
Disponível em: <www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/safs/>. 
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“no começo pesou, porque foi preciso ficar junto orientando. No segundo plantio para frente 

foi mais fácil”. 

A experiência coletiva de mutirões foi considerada positiva, desde a preparação do 

solo. “Foi um aprendizado e tanto. Foram uns dois meses na primeira remessa de mudas. Os 

titulares dos 19 lotes participaram, mais filho, mulher”, apesar de ainda não contarem com 

infraestrutura, como o caminhão, e o trator não tinha chegado ainda. 

Dificuldades na implantação do programa 

Há indícios de que a elaboração do projeto não deu conta de prever algumas 

necessidades envolvidas na implantação do SAF. Um exemplo teria sido a aquisição dos 

equipamentos e somente meses depois a contratação de seu seguro. Essas dificuldades 

foram ainda agravadas por imprevistos associados às chuvas.  

No projeto não foi previsto recurso para o preparo do solo. Foi prevista a compra de trator 

grande, mas depois substituímos pelo individual (tobata, microtrator), cada família teria um.  

Mas, para preparar o solo, precisava de um trator grande. Aí a cooperativa teve que contratar 

da prefeitura. [...] Mas, aí choveu muito e voltou todo o mato. [...]. Aí pagamos mais 31 horas 

para um particular. Isso pesou, a Coopmaio não tinha recursos. 

[...] Na segunda reposição de muda já tinha mato. Faltou muda, encheu de mato. Aí, cada um 

foi buscar um jeito, arrumava um trator para limpar a área. Foi uns 6 ou 7 meses depois da 

primeira.  

[...] Tem uma (tobata, microtrator) que nunca funcionou e não pode devolver. É que no projeto 

colocou a [aquisição da] máquina no começo. Mas o seguro [recurso para o seguro] da máquina 

só foi [previsto] liberado dez meses depois, ao longo do projeto. Com isso, a gente não podia 

entregar as máquinas para as pessoas sem o seguro. Aí, não podia usar a máquina. O seguro 

não chegava, ele estava só lá na frente... As máquinas ficaram paradas.  Porque não podia 

entregar as tobatinhas, só quando o seguro chegasse. Aí perdeu a garantia da fábrica. Veio o 

assistente da loja. Ajudou a montar, mas foi isso. Tem uma que ficou com problema e não teve 

jeito mais, perdeu mesmo. 

 

No caso, a mudança do projeto original para aquisição dos meios de produção 

(microtrator) parece ter afetado sobremaneira o andamento do Programa, ainda que tenha 

sido visto com naturalidade pelo entrevistado.  

Com o atraso na entrega das “tobatas” para os agricultores, houve maior esforço 

individual:  

O mato entrou. Sem seguro, não podíamos passar as máquinas para as famílias. Cada família 

tocou a manutenção do seu jeito. Quem tinha condição fazia mais. Outros tiveram outros 

problemas. Mas é a primeira vez, né? Tá aprendendo... apesar das dificuldades, até que foi 

bem. (Presidente da Coopmaio). 

O fato de cada família ter ficado encarregada de buscar soluções individuais na 

preparação da área pode ter reforçado a percepção dessa prática como o meio acertado para 

solucionar dificuldades. Nesse contexto, iniciativas que demandam organização e mobilização 
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coletiva teriam perdido espaço, explicando, em parte, a baixa participação dos agricultores, 

anteriormente destacada pelo entrevistado.  

Além dessas dificuldades, há indícios de insuficiência no acesso aos conhecimentos 

ou técnicas de manuseio ou preparo da terra e plantio das árvores, o que teria provocado 

prejuízos e resultados negativos. 

No começo ficou claro que a formiga viria. Muda de limão e poncã atrai formiga mesmo. A 

geada foi mais séria. Matou muita muda no começo. Depois de tudo plantado. Perdeu bastante. 

Depois teve problema com a manutenção do SAF. (Presidente da Coopmaio) 

Efeitos do PDRS/SAF para a entidade 

Apesar das práticas individuais no enfrentamento das dificuldades envolvidas na 

implantação dos SAFs, o entrevistado destacou o exercício do trabalho coletivo como o maior 

legado à Cooperativa e como meta na continuidade da produção do assentamento e 

cooperados.  

O diferencial foi produzir em ato cooperado. Porque a gente não fazia isso.  Juntar todo mundo, 

fazer o mutirão... é positivo. 

[...] Enquanto estava no coletivo, acontecia, o SAF tava uma belezinha.  Quando voltou para o 

individual, ficou difícil a manutenção, então ficou na cabeça deles que o ato cooperado é 

melhor. Nosso sonho é produzir em ato cooperado. A minha propriedade ficaria à mercê da 

cooperativa para fazer a produção. A gente não conseguiu fazer isso ainda. (Presidente da 

Coopmaio) 

 

De fato, a percepção do entrevistado sugere o desejo de implementar práticas 

coletivas, desejo que ele atribui também aos agricultores. Mas na pesquisa realizada não 

existem indícios seguros acerca dessa hipótese. Além disso, chama a atenção em seu 

depoimento duas noções diversas: de um lado, a real trajetória das famílias, apontando para 

a falta de experiência com a produção pensada coletivamente, em ato cooperado; e, de outro, 

a expectativa por parte do entrevistado em implementar práticas coletivas orientadas por 

decisões no âmbito da cooperativa, sem elucidar antecipadamente quais mecanismos de 

participação estariam reservados aos agricultores.  

Tais questões parecem ser parte das características do grupo e de seus 

representantes e devem influenciar o desenvolvimento dos SAFs.  

Assistência técnica e capacitação 

O entrevistado considera que a assistência técnica hoje tem papel decisivo para o 

acesso a programas públicos, diante dos critérios e exigências burocráticas que as políticas 

públicas impõem. Não há possibilidade de elaborar projetos que atendam às exigências do 

Estado sem orientação e, sobretudo, chancela de especialistas.  
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Além disso, ele vê na assistência técnica potencial para aprimorar a comercialização 

da produção, dado que esses conhecimentos podem criar condições para o planejamento 

coletivo da produção. Tal noção está embasada pelo atual processo de escoamento dos 

produtos para o PNAE. Essa oferta é, obrigatoriamente, organizada em processo coletivo, 

demandando participação dos agricultores, já que os produtos comercializados devem 

atender aos editais publicados pela prefeitura. O entrevistado pondera que existem 

dificuldades em atender a essa demanda do município, já que nem sempre os resultados da 

produção acompanham a lista de produtos publicada nos editais.  

Na sua percepção, há um descompasso entre os ciclos dessa produção e as 

demandas para sua oferta. Nesse ponto, ele reitera as dificuldades por parte da cooperativa 

em influenciar o planejamento e aproveitamento dessa produção e considera que a atuação 

de agentes qualificados, na forma de assistência técnica, seria estratégica. Na percepção do 

entrevistado, a atuação desses agentes representaria ganhos técnicos, aprimorando a 

qualidade e, provavelmente, aumentando a quantidade da produção conforme seus próprios 

ciclos. Pode-se supor ainda que essa seria uma estratégia de atuação no coletivo, produzindo 

decisões e acordos, embasadas em conhecimentos técnicos.  

Têm produtos em ciclo diferente. Tem que programar a produção. Eles plantam em períodos 

diferentes. Isso é pauta de assistência técnica, mas perdemos a assistência técnica. O governo 

diz que não tem dinheiro e cortou. Estamos o ano todo sem assistência técnica. Se tivesse uma 

proposta não teria técnico para assinar. Fizeram toda uma burocracia [referindo-se aos 

programas públicos] que sem técnico não tem como participar. Os critérios postos para 

participação só com assistência técnica. E nós não temos mais. 

[...] O pessoal da assistência técnica também ia para campo, orientar para o pessoal pra 

alcançar essa produção. Eles se envolviam mesmo, ajudavam a plantar, por saquinho... nós 

sentimos muito quando acabou – foi final de março/abril. Começou em 2010... foram uns seis 

anos. (Presidente da Coopmaio) 

 

Destaca-se que, de forma menos sistemática, a cooperativa recebe voluntários há um 

ano do projeto Botando na Mesa, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que se destina a 

aumentar o conhecimento e acesso aos potenciais mercados da região. O entrevistado 

mencionou a expectativa de virem a fornecer a produção, por exemplo, para o Ceagesp, mas 

ao mesmo tempo lembra que “nem sempre a adesão do produtor é na hora [da demanda] e 

que a produção é abaixo do esperado”. Isso parece indicar um provável descompasso entre 

a percepção acerca dos mercados potenciais a serem “perseguidos” e a real capacidade de 

produção (atual) dos SAFs e, eventualmente, de seu escoamento.     

Comercialização da produção 

Conforme item anterior, na percepção do entrevistado, a questão da comercialização 

é crucial ao agricultor e, consequentemente, ao desenvolvimento do SAF. Ainda em sua 
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percepção, a organização da comercialização deve ser pensada coletivamente, demandando 

orientação técnica.42  

A importância da comercialização e o desafio que ela representa podem ser 

evidenciados pela própria origem da formalização da Coopmaio, em 2011, para atender à 

burocracia do programa da merenda escolar (PNAE), viabilizando o principal meio de 

escoamento da produção local. Essa estratégia continua sendo a principal empreendida pelos 

agricultores no assentamento. Também há o PAA, embora considerado suspenso no período 

da entrevista, segunda a agricultora entrevistada. A forma de organização para essa oferta é 

liderada pela cooperativa com participação dos agricultores nas reuniões convocadas para 

essa finalidade, conforme sintetiza alguns procedimentos relatados: 

[...] tem a questão da venda da produção. Têm os contratos para a merenda. A maioria das 

prefeituras tem contrato por um ano. Tem que renovar todo final de ano. Todo final de ano têm 

chamadas públicas para participar. Só Sorocaba que tá para dois anos. Mas Iperó – vão lançar 

edital, tem que correr atrás. Em 15 ou 20 dias vê quem pode entrar. A gente tem conseguido 

se manter nessas propostas. 

[...] Em reunião a gente mostra a lista dos produtos, as quantidades, o preço, pra orientar. Se 

sair os editais agora, a gente leva pra reunião. Aí eles se dividem ali, escolhem o produto que 

pode produzir, a quantidade. A gente junta e faz a organização. (Presidente da Coopmaio) 

 

Outra estratégia destinada à comercialização, mencionada pelo presidente, é a 

participação junto a outras cooperativas da região, compondo um grupo. Desse modo, seria 

possível ampliar a produção e, com isso, as possibilidades de participar nos editais junto a 

outras prefeituras. Essa iniciativa não foi detalhada pelo entrevistado, que pareceu abordá-la 

mais no plano das expectativas do que das realizações.     

A gente participa de uma central de cooperativas, para participar dos editais com outras 

prefeituras e tem que ter esses documentos para atender cidade grande e entrar junto com 

outras cooperativas por meio da Central – Santo André, Araçoiaba da Serra, Pilar do Sul, 

Votorantim. (Presidente da Coopmaio) 

Dificuldades na regulamentação do assentamento 

Antecedem os desafios relativos à organização da comercialização situações de 

instabilidade jurídica que afetam algumas famílias, podendo aumentar as dificuldades no 

acesso a mercados. Trata-se da regulamentação da condição de agricultor familiar por meio 

do cumprimento de critérios estabelecidos na Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP),43 pelo 

                                                           
42 Sobre isso, ver matéria jornalística recente, com entrevista do presidente da Coopmaio. Disponível em: 
<www.jornalcruzeiro.com.br/materia/511586/com-a-palavra-os-produtores-rurais>. Acesso em: 17 maio 2017. 
43Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o documento 
de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) 
quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica). 
Tem validade de três anos e conta com procedimentos de controle para garantia de sua autenticidade. É o 
documento utilizado para o acesso às políticas públicas. Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a 

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/511586/com-a-palavra-os-produtores-rurais
http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar
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Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo federal. Há entre alguns agricultores 

dificuldades na renovação do DAP, o que é considerado fator de risco à participação em 

programas públicos diversos e indica a necessidade de suporte jurídico aos assentados e 

beneficiários. Essas dificuldades, no entanto, vêm sendo interpretadas pelo entrevistado como 

estratégia política do atual governo para diminuir o ritmo da reforma agrária, penalizando tanto 

o público assentado quanto as famílias demandantes.44  

Aqui tem 11 famílias bloqueadas.45 Perde o direito a tudo e com uma liminar eles tiram a família 

daqui e colocam outra. Eles bloquearam uma família que tá aqui há 25 anos, porque o registro 

dele aparece no sistema de saúde – SUS – de Sorocaba porque ele foi ser atendido lá. Porque 

em Iperó a saúde é ruim. Então [porque ele foi atendido em Sorocaba] o governo deduziu que 

ele não mora no assentamento, mas na cidade. E bloqueou ele. Desbloquearam por 120 dias, 

mas é provisório, para tentar reverter. 

[...] isso tá causando dano na Cooperativa. Todo fim de ano, a gente precisa renovar a DAP 

jurídica. E nós não conseguimos! Sem a DAP não faço contrato com prefeitura, não se faz 

nada. Sem ela a gente não é considerada nem assentado. A gente fica irregular. As chamadas 

públicas são agora em dezembro, como a gente vai apresentar proposta sem esse documento? 

A única que a gente tem é a prefeitura de Sorocaba que continua. 

 [...] Sem a documentação não vai. Estamos negociando; mudou a superintendência do Incra, 

mas depende de Brasília. A CGU faz essas vistorias. Mas têm segundas intenções do próprio 

governo. O próprio superintendente disse que ele tá com uma lista de todos os assentados e 

como eles não querem desapropriar outras áreas eles querem tirar um assentado pra colocar 

outro. Isso vai dar um conflito que o governo não tem noção. (Presidente da Coopmaio) 

 

O entrevistado prossegue narrando uma situação específica ocorrida no assentamento 

recentemente, para a qual, ao que sugerem os desdobramentos, não houve solução. O 

episódio é marcado por extrema violência e ainda que venha a ser considerado um evento 

isolado, representa ameaça potencial ao assentamento e aos agricultores individualmente.  

O Incra fez o despejo de uma família (que tinha comprado de outro assentado). O lote ficou 

vazio. Aí, o pessoal da lista de espera que tem pegou uma família e entrou lá. Já tava a 3 anos 

lá, esperando o Incra fazer a homologação. O Incra não fez. Aí um cara que também era da 

lista de espera pegou e entrou lá no lote. Foi assim: eles trabalham na feira (a família que 

morava lá a três anos), saem 4 horas da manhã de casa. Faz feira de dia e de noite. Enquanto 

eles estavam lá, trabalhando, o cara entrou [tomou posse da casa] jogou a mudancinha deles 

pra fora. Botou fogo numas coisas. E ocupou. Aí foram avisar eles na feira, coitados ...estavam 

lá na feira, com um bebezinho de 3 meses. Quando eles vieram o cara tava armado e falou se 

passar daqui morre. Aí eles ficaram em cima da laje, com as crianças e tudo. Eles tinham 

                                                           
Alimentação Escolar. 2a edição – versão atualizada com a Resolução CD/FNDE no 04/2015. Disponível em: 
<www.fnde.gov.br>. 
44 Em pesquisa na internet posterior à elaboração deste relatório, apurou-se que a Coopmaio acaba de assinar 
contrato com a Prefeitura de Iperó para fornecimento de gêneros alimentícios à merenda escolar do município 
(22/05/2017). Disponível em: <www.ipero.sp.gov.br/produtores-de-ipero-assinam-contratos-para-a-merenda-
escolar>. Acesso em: 30 maio 2017. 
45 O número de famílias bloqueadas parece não ser preciso, já que em outros trechos o entrevistado menciona 
números menores. 
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reformado a casa, coitados! Aí simplesmente chegam e botam a gente para fora, dizendo que 

a gente tá errado, sem nem dizer porquê! (Presidente da Coopmaio) 

Manutenção e expansão do SAF 

O presidente acredita na continuidade dos SAFs, mas reforça ser fundamental o 

acesso a políticas que incluam avanços tecnológicos na produção e assistência técnica. 

Esses recursos, além do potencial de assegurar produção com menor empenho de força de 

trabalho, cumprem papel educativo e sinalizam novas oportunidades, sobretudo aos jovens, 

bem como garantem aos agricultores informações e conhecimentos indispensáveis para que 

vislumbrem diferentes alternativas produtivas derivadas do SAF.  

O entrevistado destaca que o potencial trazido por essas iniciativas representaria 

inclusive possibilidade de investimentos futuros na produção, hoje inexistentes.    

É diferente vir alguém de fora falar, explicar, contar as outras experiências, fazer junto...  Porque 

é assim: alguns já começam a perceber que podem investir em outras coisas a partir da 

produção do SAF – que nem criação de abelha para produção de mel. Ou artesanato com a 

folha da bananeira – tem uma ONG ensinando a fazer isso. 

[...] Se não for assim, só a produção, sem um dinheiro extra – que pode ser de trabalho na 

cidade também – não dá. Não tem como investir na produção sem um extra. Mas, mesmo 

assim, o povo quer continuar.  

[...] Como falei, tem casal idoso se virando sozinho, mulher idosa sozinha. Mas é gente que é 

da terra, tem raiz... então toca né?! Mas se tivesse mais braços ajudava né?. (Presidente da 

Coopmaio) 

 

Outro agente considerado importante ao desenvolvimento e expansão do SAF, 

segundo interpretação da fala do entrevistado, são as prefeituras municipais. A manutenção 

de diálogo produtivo com agentes públicos não só viabiliza meios de comercialização da 

produção, como também abre perspectiva de participação em eventuais fóruns decisórios, 

conforme segue:  

Quando o prefeito tem compreensão ajuda bastante. Que nem o prefeito de Iperó (filiado ao 

PSB), ele tem se esforçado para contemplar a gente – tá fazendo os contratos das escolas com 

as cooperativas e garantindo nossa participação na merenda (com os produtos), ele abriu 

também para as entidades sociais – como creche e outras que o município mantém. Ele vai 

por a área responsável pela vigilância sanitária para aprovar a nossa produção de derivados – 

dar aquele selo para comercializar. E também, agora as cooperativas participam do Conselho 

Rural para diferentes decisões. (Presidente da Coopmaio) 
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Entrevistas com beneficiários do PDRS 

Beneficiário 1  

Caracterização dos entrevistados 

Casal  

Idade: 37 e 40 anos 

Composição familiar: casal e uma filha de nove anos de idade 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção 

A luta da família pela terra é antiga. Há 22 anos, o agricultor, então com 18 anos de 

idade, morava com os pais e irmãos em acampamentos de lona em Hortolândia e Sumaré. 

Os pais participavam das reuniões com o objetivo de se transferirem para o 

assentamento em Bacaetava, hoje distrito de Iperó. 

Eles conseguiram se cadastrar e por volta de 1994 chegaram ao assentamento de 

Bacaetava. No local havia certa organização, mas o agricultor não mencionou a liderança de 

nenhum movimento social (o MST, por exemplo).  

No início a família vivia só das plantações, mas com problemas na produção e 

financeiros, o entrevistado e seu pai foram trabalhar fora do sítio. Seu pai trabalhava de 

jardineiro numa fábrica e ele como servente de obra. 

Ele ficou uns dez anos trabalhando fora e também nas plantações. Há cerca de um 

ano ele deixou o trabalho fora para viver da produção do sítio. Segundo o agricultor, a situação 

estava mais “sossegada” e já tinha casa de alvenaria. 

Essa trajetória do entrevistado, de conciliar a atividade da roça com o trabalho 

assalariado indica, provavelmente, que foi essa situação que proporcionou certa capacidade 

de investimento, como a construção da casa de alvenaria, a instalação de equipamentos para 

irrigação46 das plantações, principalmente, a de goiabas bem à frente da residência. 

Observou-se ainda um tanque escavado também próximo da casa. 

Com relação ao acesso aos serviços básicos, eles contam com posto de saúde em 

Bacaetava, local onde começou o assentamento. As urgências são atendidas somente em 

Sorocaba (cerca de 50 km), onde o atendimento é considerado possível. A utilização desse 

serviço de urgência, no entanto, gerou questionamentos acerca da origem rural da família, 

podendo resultar em impedimentos na renovação do DAP, conforme narrado anteriormente 

pelo presidente da Coopmaio. A filha de nove anos frequenta escola e conta com ônibus 

oferecido pela prefeitura. Mas sua continuidade não está garantida, seja, por questionamentos 

                                                           
46 A canalização é de uns 400 metros, passando inclusive por baixo da terra de outros lotes com a autorização de 
seus proprietários. A esposa disse que precisaram vender o carro para realizar essa obra, mas já conseguiram 
comprar outro. 
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quanto à permanência da escola em área protegida, ou por alegação de falta de recursos para 

construção de nova escola em área recentemente destinada à essa finalidade.  

A escola, que vai até a 8a série, é dentro da Fazenda Ipanema, ela sai daqui às 12 horas e 

chega lá às 13 horas, porque o ônibus vai dando voltas. A escola é do Ibama, que não quer 

mais a escola lá. [...] O Incra liberou o terreno do lado para a prefeitura construir essa escola, 

mas agora ela [prefeitura] disse que não tem dinheiro. E as crianças correm o risco de ficar 

sem escola. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Os serviços de acesso à internet são via rádio e assumidos pela própria família. O 

agricultor utiliza a internet para realizar pesquisas, visando melhorar a produção, como a 

busca por receitas e técnicas de combate às formigas. 

A subsistência da família é garantida com a própria produção, o que é bastante 

valorizado pelos entrevistados, pois consideram que no campo possuem uma vida mais 

saudável. Além disso, outras necessidades são supridas com a venda de feijão, quiabo, 

abóbora, etc. O casal informou que: “hoje, toda renda é da terra, do que produzimos e 

vendemos. Não têm renda nenhuma de fora.” Os pais47 do agricultor são aposentados, mas 

as aposentadorias não entram no orçamento do casal. Segundo a entrevistada:  

Meu sogro e minha sogra estão ainda aqui, só que estão impossibilitados de trabalhar, aí quem 

tá a frente é eu e ele (marido). Porque meu sogro quase não enxerga e já está com 78 anos, e 

minha sogra tem 74 anos. Eles já não podem fazer mais nada. Plantam alguma coisinha pra 

eles passarem a horinha, ali, mas não podem mais. E a gente tem que ficar de olho neles o 

tempo todo. (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

O PDRS e a implantação do SAF 

Na ocasião da pesquisa, fazia cerca de um ano e meio que o SAF havia sido 

implantado, tendo sido apresentado, na época, pelo presidente da Coopmaio. 

[...] o pessoalzinho48 entrou em contato com ele sobre esse esquema do SAF. Aí eles vieram, 

fizeram reunião e passaram pra gente, passou como seria, né. Aí todo mundo topou. Aí falei 

com meu pai, e ele disse, vocês que sabem, vocês que vão cuidar. (Beneficiário 1, 

assentamento de Iperó) 

 

O entrevistado afirmou que não tinha experiência anterior com essa forma de 

produção. Antes, a família plantava de tudo (milho, feijão, café, arroz, melancia), mas uma 

coisa de cada vez, nos moldes tradicionais. Com o SAF, eles compreenderam que a produção 

pode ser realizada de forma diversificada e ao mesmo tempo, desde que obedecendo 

cuidados e técnicas específicas. No início, eles tiveram dificuldades pelo fato de não poder 

utilizar veneno, mas hoje valorizam a ausência de agrotóxico na sua produção. 

                                                           
47  Moram em casa separada, cerca de 30 metros de distância, e o lote encontra-se em nome do pai do esposo.  
48 Referindo-se ao contato dos técnicos do Instituto BioSistêmico – IBS (www.biosistemico.org.br/) com o 
presidente da cooperativa para apresentar o PDRS.  

https://www.biosistemico.org.br/
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Conforme concepção do Programa, os beneficiários foram orientados a escolher o 

local para implantação do SAF, onde tivesse maior efetividade na recuperação do solo. Essa 

escolha parece resultar em exercício de conscientização importante acerca dos objetivos do 

Programa, conforme diz o agricultor: 

[...] pediram a terra nos piores lugares; um lugar onde você achava que não ia usar, entendeu? 

O lugar onde o solo era bem fraco, bem deteriorado, pedra, para recuperar o solo. 

[...] nós escolhemos essa parte aí, que estava mais baqueadinha, né? Aí mexemos aí, e tá indo 

devagarinho, mas até se ajeitar. O lugar não vai usar mesmo, então vamos plantar ali. É por 

causa das árvores nativas. Plantou naquele lugar e depois não vai poder tirar mais. 

[...] O SAF é só uma parte, é só 1 hectare. O lote tem 3 alqueires. Por isso que eles falavam, 

pra dar prioridade para a parte mais ruim, é para plantar onde não vai dar problema, não vai ter 

obstáculo, derrubar árvores que são nativas. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Outros relatos, como o destacado a seguir, dão conta de que os princípios e propósitos 

do SAF vêm sendo incorporados pelos entrevistados, sugerindo sua importância para o 

desenvolvimento e êxito. 

Aí [mostrando a área] vai ficar tipo uma matinha, né... A produção que sair, beleza, a que não 

sair, vai ficar tipo uma florestinha mesmo. A ideia do grupo é fazer mais a floresta mesmo. 

Tanto que foi meio a meio, uma nativa, uma frutífera. Aí a opção de plantar no meio foi de cinco 

anos né. Que no caso, as árvores já iam sombrear, não ia dar mais nada né? Mas esses aqui 

já estão com quase dois anos, mais ainda dá pra plantar. 

[...] no SAF tem goiaba, tem laranja, tem lichia, tem atemoia, abacate, ameixa, mamão (tá 

produzindo, tá bonitinho os mamãozinhos). Acho que é mamão papaia, são pequenininhos e 

compridos. Tem aquela cabeludinha, pitanga, jabuticaba, são 24, a variedade de frutas. 

(Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

O formato dessa produção teve orientação técnica do IBS, no entanto, houve problemas em 

relação às opções de cultivo, no meio das árvores, no período inicial. 

[...] a gente escolhe o que a gente quer plantar. A gente escolheu feijão (que não deu certo na 

primeira tentativa), abóbora e quiabo. Tem abóbora dos dois jeitos, tem pequena e aquela outra 

grandona que é pra fazer doce. (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

A primeira produção de feijão não vingou e a da abóbora teve um descompasso entre 

as características do produto (tamanho considerado grande) e a demanda dos clientes, no 

caso, por espécies menores e ainda verdes. Quanto ao quiabo (fora do SAF), as escolas não 

incluem esse produto na lista dos editais para a merenda, porque não é bem aceito pelas 

crianças. 

Assim, os entrevistados concluíram que fizeram a escolha “errada” em relação ao que 

plantar entre as árvores. Por exemplo, no caso da abóbora, que é rasteira e não permite a 

poda do mato, seu tamanho avantajado dificulta bastante a manutenção da área. 
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O casal divide todas as responsabilidades ligadas à terra. Há cinco anos eles plantam 

e colhem goiabas, não deixando crescer muito para facilitar o manuseio. Alguns cuidados 

foram tomados, como a colocação de oito mil saquinhos envolvendo as frutas, para protegê-

las e evitar a utilização de veneno e eles completam: “somos só nós dois, tanto para plantar, 

como roçar, colher... para tudo!” Deixam claro que: os “pés no SAF” ainda estão pequenos e 

“a formiga adora isso”. E não pode usar veneno. Então, é atenção contínua.  

Os depoimentos sugerem que a fase da implantação do SAF foi de intenso trabalho. 

Os insumos recebidos foram considerados fundamentais e valorizados (trouxeram mudas, o 

insumo orgânico – esterco de boi –, mão de obra do trator), mas houve algumas dificuldades. 

As horas de trabalho de trator, por exemplo, foram mal dimensionadas e calculadas por 

hectare. Entretanto, alguns lotes demandavam mais trabalho, em prejuízo de outros. Além 

disso, alguns terrenos tinham que aguardar o preparo do solo, ocasionando certa espera. 

Tinha hora que chegávamos no terreno e ele não estava preparado e a gente tinha que ficar 

esperando o trator. O que ia gradeando na frente, o outro fazendo o risco. A gente alcançava 

o trator do risco e a gente tinha que esperar. (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

Assistência técnica e capacitação 

Os agricultores contaram com o pessoal do IBS, até um ano e poucos meses após a 

implantação do SAF. Eles relataram que a assistência técnica faz muita falta, relembrando as 

visitas dos técnicos do IBS: “desde o começo, eles acompanharam. Nossa, aquele sol de 

rachar, eles lá ajudando carregar muda, e nós que nem formiguinha” E o casal prossegue, 

lamentando que esse serviço não tenha sido disponibilizado pelo PDRS, mas reconhece que 

do PDRS obtiveram as mudas, os estercos, o trator e transporte desses insumos. 

Para os agricultores, a assistência técnica é essencial para a continuidade e êxito de 

suas culturas implantadas com o SAF. A diversidade da produção acaba por aumentar essa 

exigência, assim como a novidade representada por alguns cultivos, como das frutíferas e das 

formas de organizar o plantio   

[...] no caso, essa parte aí dos agrônomos, se pudessem dar uma assistência. Porque o mais 

essencial é isso aí. É um técnico que entenda do negócio pra, tipo assim: plantou goiaba, 

apareceu mosca, dá uma assistência, ou no veneno orgânico, ou uma coisa, darem umas ideias 

pra gente, né? (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Os trabalhadores consideraram de forma positiva os conhecimentos adquiridos na 

ocasião da capacitação sobre a implantação do SAF no seu lote, demonstrando condições de 

saber para replicá-lo.  

[...] a experiência que foi passada, foi a questão de tamanho de árvore. Na hora de plantar teve 

reunião, o pessoal comentou, você não vai plantar duas mangueiras juntas, porque uma vai 

sombrear a outra. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 
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[...] não fazer uma rua só da mesma muda. Têm que variar três frutas, duas nativas. (Esposa 

do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] eu mesmo, praticamente, se fosse fazer, já fazia a rua aqui na medida, seis metros. 

(Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

Comercialização da produção 

A comercialização da produção parece estar relativamente equacionada na percepção 

dos entrevistados. “Aparentemente” eles estão “satisfeitos” apesar de relatarem alguns 

“problemas” sobre imprevisibilidades no planejamento e escoamento da produção, ainda que 

reconheçam o suporte propiciado pela Cooperativa. A agricultora mostrou para as 

pesquisadoras a tabela de preços fornecida pela Coopmaio, mencionando que os produtos 

sem agrotóxicos possuem um valor 30% maior. Antes eles saíam vendendo na rua, situação 

que os colocava em grande desvantagem quanto à definição dos preços dos produtos.  

O casal enfatizou as dificuldades na comercialização para a merenda escolar, como 

por exemplo a exigência de tamanho exato da abóbora. Os produtos que não são bem aceitos 

nessa comercialização são destinados à alimentação dos porcos do sítio, como o quiabo que 

não foi comprado para merenda.  

[...] melhorou bastante (com a Cooperativa), apesar de agora ter cortado o PAA. Toda a 

mercadoria ia para lá, uma instituição de São Paulo que é o que mais ajudava a gente. No 

PNAE, que é a merenda escolar, depende, não é todas as coisas que vai. A alface vai bastante, 

couve vai mais ou menos, chicória vai mais ou menos, agora quiabo, as crianças não comem 

quiabo, eles falam. Quiabo, jiló, essas coisas as crianças não comem. Pediram 70 quilos de 

abóbora, a gente tirou a abóbora assim (mostrando-as, grandes e amarelas), tá tudo ali ôh... 

Voltou, porque eles não querem abóbora assim, querem pequenininha e verde. (Esposa do 

beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] geralmente a gente acompanha a [orientação da] cooperativa. Para a cooperativa, nós 

manda o quiabo por R$ 2,00 reais, R$ 2,50, porque ele já tem a cotação lá, né. Ou seja, se 

abaixar só 0,50 centavos, a cooperativa vai continuar pagando esses R$ 2,50, e o mercado lá 

fora não... eu não planto muito, porque é capaz de eu perder, então eu planto uma quantia que 

vai suprir a cooperativa, e eu planto um pouco mais que vou tirar um pouco por fora, que é com 

o que a gente vai fazendo as despesas da casa – paga conta luz, internet, essas coisas aí.  

[...] É a cota que ela consegue entregar. Isso, ela consegue entregar para esses planos do 

governo, no caso, Pronaf,49 essas coisas. Primeiro, pra essas entidades, no caso, elas que 

garantem esse preço. 

[...] A gente dá prioridade para fazer uma quantia que a cooperativa leve tudo. Porque daí você 

sabe que você não vai perder, entendeu? Aí o que eu arrisco a perder é o que planto por fora. 

 [...] a gente tá plantando o que a gente acha o que vai sair, o que a cooperativa vai levar e o 

pouquinho que gente planta a mais para garantir. Aí tipo assim, se eu pudesse plantar um 

pouquinho a mais pra cooperativa levar... mas, que é certeza, aí plantaria. Mas, ao contrário, a 

                                                           
49 Disponível em: <www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/entenda-o-programa-de-fortalecimento-da-
agricultura-familiar-pronaf>. 
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gente fica com um pé atrás, de plantar e perder, mas tô fazendo volta e meia, isso. (Beneficiário 

1, assentamento de Iperó) 

 

Essa última fala do agricultor sugere que seu potencial de produção poderia ser maior 

e que se limita à demanda representada hoje pelo PNAE e organizada pela cooperativa. Essa 

percepção pode indicar, entre outras possibilidades, a existência de descompassos entre as 

diversas produções em curso no assentamento. Vale lembrar que, no depoimento anterior, o 

representante da cooperativa chamava a atenção para a necessidade de organizar a 

produção de modo a poder dar conta das demandas representadas, inclusive, pelo PNAE. 

De fato, as dificuldades em organizar a própria produção são destacadas pelo 

agricultor entrevistado, que relembra, por vezes, ter perdido produção por falta de comprador 

(alface e chicória), enquanto, em outros momentos, deixou de responder a demandas da 

prefeitura (PNAE) por não ter produção suficiente. Ele atribui a dificuldade, em parte, à 

irregularidade das solicitações pela prefeitura: “é que a prefeitura é assim, tem semana que 

elas querem alface, tem semana que não.” As prefeituras atendidas são de Araçoiaba da 

Serra e Sorocaba, mas o agricultor reforça que isso depende da capacidade de ação e 

articulação do presidente da Cooperativa.  

Por fim, os agricultores destacam que alguns entraves burocráticos e jurídicos vêm 

dificultando estratégias de comercialização. Trata-se das condições para obtenção do 

certificado, ou selo orgânico, seus critérios e restrições quanto às características do produto. 

Além disso, há a necessidade de renovação de DAP, ainda em curso.  

Ele falou que é por muitas coisas que está impedindo, um pouco foi porque parou o Incra, parou 

tudo. Tem um monte de gente que não conseguiram renovar. Aí não consegue fazer outro 

talão, nota, uma coisa prejudica outra coisa lá na frente. E a cooperativa, sem essas DAPs, 

esses montes de papelada não consegue dar andamento lá na prefeitura, junto da prefeitura. 

Um papel puxa o outro, sem a DAP não tira a nota do produtor, não faz o talão, não sei o que. 

(Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Apesar das dificuldades na organização do escoamento da produção, eles consideram 

que a necessidade de viabilizar a comercialização foi o que os motivou a ingressar na 

Cooperativa. Expressam com muita clareza a impossibilidade de conciliar o empenho diário 

do trabalho na roça, produzindo, com as atividades destinadas à oferta e venda desta 

produção. A comercialização demanda tempo e envolvimento, retirando o produtor do campo 

por dias seguidos e comprometendo a produção. Os agricultores consideram que a atuação 

da Coopmaio trouxe muita melhoria em vista do que era antigamente, quando a atuação era 

individual: “agora está 100%”.  

A cooperativa já fazia todas as “correrias”, ia atrás da papelada, por causa de datas, quando 

vencia, “corria atrás”. Inclusive está dando esses problemas que ela (a esposa) falou aí das 

renovações (da DAP). Tipo, meu pai vai lá renovar e não consegue sozinho, aí têm que o Chico 
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(Presidente da Coopmaio) correr atrás, largar o dele para correr atrás. Mas agora tá bem, em 

vista do que era antigamente, tá 100% já. 

[...] Eles correram atrás desses planos aí (PDRS) e passaram pra gente. Eles vão organizando 

a gente e organizando as vendas dos produtos. Não dá para a gente produzir e sair vendendo 

na rua, aí já complica porque é dois dias que você fica longe da roça, olha o mato que fica. A 

cooperativa quebra um galho enorme, ajuda bastante, faz muita diferença ter uma cooperativa. 

[...] acho que, no caso a cooperativa tá trabalhando no limite, porque deve depender de, tipo, 

eles mesmos contratar um técnico, essas coisas não, o que eles estão tirando para se manter, 

não consegue. O que no caso, o que eles poderiam fazer, no caso a cooperativa, era isso, mas 

se você analisar assim, o que a cooperativa ... não paga o salário todo. O que eles poderiam 

fazer era isso. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

Avaliação do SAF 

Os agricultores entrevistados demonstram consciência da melhora na qualidade de 

vida e na saúde da família, sobretudo, em razão da não utilização de agrotóxicos na produção. 

Entretanto, nota-se a percepção por parte de ambos acerca da alta vulnerabilidade 

representada por esse tipo de produção, considerada, na prática, carregada de riscos. Essa 

percepção talvez sinalize a antecipação por parte dos agricultores de possíveis gargalos 

diante da produção em maior escala e de suas exigências e cuidados. 

Vale notar que os agricultores praticam alternativas como “ficar de olho” nos frutos, 

recorrer aos cuidados de ensacar as frutas – no caso, evitando o bicho nas goiabas – e ainda 

“procurar salvar o que está fora do saquinho”, métodos que podem se tornar muito exigentes 

de tempo e cuidados se aplicados à produção em maior escala. Isto de certa forma confirma 

a necessidade de alternativas coletivas. 

[...] a questão aqui é por causa da merenda escolar, quanto menos veneno melhor. Então eu 

arrisco... arrisquei essa abóbora, não deu, tive que tirar. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] a gente fala né, o que que você prefere, mandar uma coisa com agrotóxico ou sem 

agrotóxico? A gente prefere sem agrotóxico, porque até nossa filha come lá na escola. Como 

que a gente vai mandar alguma coisa cheia de agrotóxico? Aqui a gente chega, tem goiaba 

madura, puxa e come lá mesmo. Tá dentro do saquinho. A gente sabe que não tem nada. 

(Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] não tem preocupação nenhuma de problema de lavar. Tem gente que não tem consciência 

de mandar essas coisas cheias de agrotóxicos. 

[...] o vizinho “me instruiu pra colocar umas iscas pra ver se tá tendo a mosca da flor. Eu nunca 

vi. Todo dia eu olho de manhã, olho no meio do dia, olho a tarde e não vejo mosca, às vezes 

vejo abelha, polinizando a flor. Aí ele falou, põe isca pra ver né? Aí ele me instruiu e fiz a isca 

de acerola e manga e veneno, aí ela vai lá no cheiro da fruta aí ela cai e morre lá dentro, se ela 

tiver morta lá dentro, eu sei que ela tá atacando. Até agora não tem achado. Tem mais, é da 

fruta mesmo, umas bem pequeninhas, como fruta podre, aquilo lá pegou bastante, mas a 

mosca mesmo graças a Deus ainda não pegou nenhuma não. (Beneficiário 1, assentamento 

de Iperó) 
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Apesar de não terem colhido ainda a produção das frutíferas do SAF, os agricultores, 

mesmo com algumas experiências de plantio malogradas, foram contundentes ao relatarem 

suas percepções e práticas positivas, propiciadas pelos conhecimentos adquiridos a partir do 

SAF. Além disso, a produção do SAF vem complementando os rendimentos da família. 

Ressaltam, inclusive, que o tamanho reduzido da área de SAF é adequado à disponibilidade 

de tempo de ambos: 

[...] Não adianta fazer uma coisa enorme, se você não vai conseguir cuidar, porque quando o 

mato vem, não tem esse negócio, ele vem que vem bonito né! Pega três dias de chuva, você 

não pode trabalhar. Se tem uma área mais ampla, é mais área para capinar e preparar. 

[...] a produtividade é maior porque num pedaço pequeno, você tem uma variedade grande e 

fica mais fácil de cuidar. 

[...] com certeza, tipo a goiaba, não hoje, mas vai ter abacate, futuramente vai ter o limão, 

laranja. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] vai ter bastante variedade de coisa lá quando crescer, quando começarem a darem as 

frutas. (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Indagados se observaram alguma melhoria no solo da área cultivada do SAF, eles 

responderam positivamente.  

[...] antes vinha a braquiária amarela, agora não, tá vindo com uma saúde, nossa! (Esposa do 

beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] O problema é controlar rápido pra sair o legume, não o mato, mas quando vem, vem os 

dois, quando acontece de pegar chuva. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Como não possuem nascente no lote, eles tiveram que fazer um investimento para 

trazer água de lagoa próxima, aparentemente, sem assistência técnica (e, talvez, incompatível 

com a legislação específica50). 

[...] quando o marido trabalhava fora foi investido na irrigação, porque aqui não tinha né. Tinha 

um poço caseiro ali, que no ano passado desbarrancou de vez e nós ficamos sem água. Aí foi 

quando precisou vender o carro e fazer um poço artesiano. E não foi pouco. Ele comprou esses 

canos aqui ó, vem água lá da lagoa que têm lá embaixo, o motor...  

[...] A goiaba é irrigada com a água de lá e horta também. 

[...] quando a gente quis fazer um reservatório aqui, a água não parava, aí a gente optou por 

comprar lona para forrar. Foi ver o preço da lona, era R$ 700. Aí ele falou, agora não tenho 

dinheiro. Perguntou sobre o fundo na cooperativa, mas o presidente informou que a cooperativa 

estava a zero. Aí corri atrás e conseguimos comprar. (Esposa do beneficiário 1, assentamento 

de Iperó) 

 

Quando indagados se essa forma de plantar corresponde ao que esperavam, os 

agricultores mencionaram que até superou: “estamos tirando sobrevivência dali, e no futuro o 

                                                           
50 Sobre isso, ver Código das Águas. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>. 
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SAF, vai ficar uma reserva de árvores frutíferas e nativas”. Além disso, eles estão com planos 

de introduzir a produção de mel junto com o SAF: “a produção aumenta né, e a polinização é 

garantida”. 

O fato de a produção ser sem agrotóxico agrega valor ao produto e estimula a venda, 

pois a prefeitura (PNAE) só compra sem agrotóxico  

[...] e nem todas as entidades produzem assim, mas a maioria. Sem agrotóxico fica mais fácil 

de comercializar. O orgânico paga-se mais, uns 20%, parece. E a vantagem do orgânico é 

essa, num espaço pequeno, em 1 hectare, você lucra um e meio. A gente cuida de uma área 

menor e tá dando. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Mas eles estão encontrando dificuldades quanto aos prazos para o pagamento da 

produção comercializada junto ao PNAE. O tempo entre a entrega dos produtos e o 

recebimento previsto não está assegurado, tampouco parece ser de conhecimento dos 

agricultores, conforme expresso: 

[...] Recebi ontem (14 dez. 2016) [o pagamento] da couve que entreguei em 7 de outubro/2016. 

Esse problema que quebra as pernas, no caso, porque tem as contas pra pagar. Tá precisando 

pra uma conta de luz, internet e o dinheiro não chega, e agora. (Beneficiário 1, assentamento 

de Iperó) 

[...] não tem o dia de chegar, a gente sabe que tem que receber. Tem a burocracia deles lá. 

(Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

Além disso, no planejamento dos agricultores não há possibilidade de incluir o preparo 

antecipado da terra para aumentar a produção, além do cultivo atual do SAF, devido aos 

custos necessários. Eles não podem contar com o trator adquirido pela Cooperativa, por meio 

do PDRS, porque, além de ser incompatível em áreas mais extensas, o equipamento está 

sem os complementos necessários.  

[...] agora já era para estar entrando com máquina pra fazer mais um pedaço, mais é custo, 

né? (aqui não é SAF). Tem que ser um trator mais equipado. 

[...] o trator comprado com o dinheiro do PDRS veio “pelado” e não pode ser usado para roçar; 

o dinheiro foi pouco... por enquanto ele está só na garagem. 

[...] O trator que foi pego com o dinheiro do Programa é pequeno, dá pra área pequena de SAF, 

dá pra roçar. Tá parado faz uns cinco meses, não tá andando porque não tem o que ele puxar. 

Ele veio sem os equipamentos necessários. A cooperativa está correndo atrás do dinheiro. Por 

enquanto ele está só na garagem; 

[...] Nós estamos tirando o quiabo lá, feijão aqui. Agora a goiaba demora mais uns meses. 

(Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

 

E o final de ano é especialmente mais difícil, porque com as férias escolares não só 

diminui a possibilidade de escoar a produção, como também, evidentemente, não se preveem 

ganhos monetários. Já no período seguinte da retomada das aulas, os agricultores passam a 
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conviver com a indefinição do que e de quanto plantar para as entregas futuras, em fevereiro 

de 2017. 

[...] não é garantido que eles vão pegar [a produção], você pode ter couve, mas você não sabe 

se eles vão querer (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] a cooperativa até manda uma tabela, e a gente trabalha junto daquilo. Abobrinha, ..., pepino 

vai bem, mas como não tem agrotóxico dá bicho, e eles não pegam. (Beneficiário 1, 

assentamento de Iperó) 

 

Sobre a gestão da produção, o casal informou que calcula e organiza os investimentos 

na produção com o conhecimento técnico e a prática que acumularam. 

[...] a gente mesmo que calcula. (Esposa do beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

[...] geralmente a gente faz assim: vendeu, vamos supor, mil quilos de quiabos, beleza! Tirou 

um pouco [dos ganhos monetários] para casa [manutenção doméstica] e já deixa um pouquinho 

para [investir] limpar a roça de novo, passar o trator, plantar... Que nem, nós estamos colhendo 

o feijão e já estamos tirando [para] a semente. 

 

[...] a sala tá cheia lá, não faz sol né, e não pode molhar né. Coloquei várias bacias com feijão 

lá secando... tá lá, no meio da sala. Faz um solzinho de tarde, eu só abro as portas prá tomar 

sol, e não precisa recolher [está protegido], se tivesse lá fora [seria diferente]. (Beneficiário 1, 

assentamento de Iperó) 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

Os agricultores acreditam que, passado o risco de perda das mudas, não terão 

dificuldades com a continuidade do SAF. Eles consideram decisivo o momento da formação 

do SAF que funciona como um termômetro para a identificação e superação de obstáculos. 

Houve atraso na produção por conta das formigas que atacaram alguns pés de caqui e limão. 

“Se morrerem muitos o custo vai ficar alto. Agora uma ou duas não [tem problema]”. 

O casal admitiu, ainda, ter sido fundamental o apoio por parte do PDRS repondo as 

mudas que não vingaram, mas o acompanhamento com observação contínua e os cuidados 

adequados são a única forma de manter a produção e evitar as perdas, sobretudo decorrentes 

dos ataques de formigas. Sem essas medidas não há chances de pensar em uma eventual 

expansão. Parece claro que o desafio atual é criar condições para manter o que está em 

curso. Além disso, a previsibilidade dos ganhos com a atual produção não parece estar 

plenamente assegurada tampouco dimensionada, impedindo o planejamento futuro.      

[...] é possível reproduzir o SAF, desde que forme esse primeiro, porque esse pedaço já está 

dando problema de formiga, e você não vai poder manter tudo isso. Aí quando estabilizar isso 

aqui, dá para expandir, [...] mas acho que para expandir pra cima, mais 1 hectare, precisaria 

do apoio técnico. (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 
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 [...] vai ser a renda que está saindo dali. Aí no caso, o que nós tá plantando que entra ali, 

quando essas árvores fecharem e aí não tiver como colocar outras coisas, a abóbora, o quiabo, 

que vem passando pro meio..., aí sei lá, vai ter que fazer pra cima [do lote]. Porque aqui vai 

estar bem cultivadinho. Aí vai ter que entrar com o maquinário pra cima, mas aí vai ser só a 

gente no caso. [...] o primeiro passo é limpar a terra, aí o 2o passo é dinheiro de novo, que é 

comprar as mudas, que calculo uns R$ 25, R$ 30 cada...  

[...] a ideia é continuar na terra e se der, ampliar. E isso aí vai depender do que sair da produção, 

do recurso [ganhos da produção para novos investimentos]. Mas a ideia é ficar todo mundo 

(fixaram-se na terra). (Beneficiário 1, assentamento de Iperó) 

Beneficiário 2 

Caracterização dos entrevistados 

Idade: na faixa dos 70 anos (genro, 30 anos) 

Sexo: masculino 

Composição familiar: agricultor, esposa, filha, genro, netos e bisnetos 

Origem e trajetória da família  

O beneficiário reside no assentamento desde sua implantação, em 1992, há 24 anos, 

com a esposa, filhos e, recentemente, com genro, netos e bisnetos. De origem rural, ele e a 

esposa sempre foram agricultores, mas desconheciam qualquer experiência relacionada ao 

SAF.  

Ele iniciou no PDRS, acompanhando o filho,51 mas o projeto não obteve êxito. Todo 

plantio realizado por meio do SAF não pode ser cultivado, tampouco produziu, tendo sido 

dizimado por ataques de formigas. A área está praticamente “limpa”, inclusive carpida.  

O lote destinado ao SAF faz fronteira com um campo de aviação, que recentemente 

foi devassado por queimadas, o que, por hipótese, teria ocasionado a invasão de formigas 

para a área do entrevistado e provocado a perda de aproximadamente 500 mudas destinadas 

pelo PDRS. 

O genro do entrevistado, que está há menos de dois anos residindo com a família, 

participou da entrevista. Ele declarou não ter nenhuma experiência anterior com SAF e pouco 

conhecimento do trabalho no campo, ao qual vem se dedicando. A família está vivendo da 

aposentadoria do entrevistado e da venda da plantação de mandioca (fora do SAF), que conta 

com os cuidados também da esposa do entrevistado.  

Os entrevistados declararam não ter dificuldades de acesso aos serviços de saúde e 

educação. Há transporte escolar diário para os netos e creche para os bisnetos. 

Seus depoimentos dão conta dos percalços enfrentados na execução do projeto, 

evidenciam a falta de êxito do SAF no local, apesar dos esforços, e sugerem a necessidade 

                                                           
51 A entrevista estava prevista para ser realizada com o filho do entrevistado, mas esse não se encontrava no local. 
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de algumas reflexões. Destacam-se, entre outras possibilidades, o exame do projeto original, 

o diagnóstico local (estudos do solo, da biodiversidade, das externalidades) e a reconstituição 

das formas de abordagem dirigidas ao entrevistado, visando identificar suas possibilidades 

em relação aos propósitos do SAF. Além disso, recoloca-se a pertinência da definição de um 

canal destinado ao suporte técnico ao SAF, a partir das características locais de cada um 

deles.  

O PDRS e a implantação do SAF 

O entrevistado, de origem rural, tem sua trajetória marcada pela produção agrícola, mas 

exclusivamente nos moldes da agricultura tradicional. No entanto, ele aderiu ao PDRS/SAF a 

convite do presidente da Cooperativa, tal como o filho que também implantou o SAF no lote 

ao lado.  

Na época da implantação do SAF, os entrevistados receberam do PDRS 200 mudas de 

árvores nativas e 300 mudas de frutíferas, entre elas manga, goiaba, seriguela e outras. 

Plantaram, mas não chegaram a colher nada. Segundo os agricultores, se não fosse o ataque 

das formigas, pelo ciclo da plantação, já estariam colhendo alguma coisa, por exemplo, o 

limão.  

[...] tem alguns sítios que a gente vai, a gente vê que tem algumas árvores que já começa dar, 

manga, essas coisas, já tem, né? (Beneficiário 2, assentamento de Iperó) 

 

Além das mudas, eles receberam um “tratorito”, roçadeira, foice, enxada e “serrotinho”. Sem 

isso “não dava nem para tentar plantar”. Nessa fase, a cooperativa também ajudou muito, mas 

sentiram falta de solução para as formigas. Nem mesmo a estratégia recomendada pelo SAF 

de manter o capim que brota naturalmente, foi o suficiente para proteger a plantação.  

[...] não adianta vir (mais mudas), uma, duas, três vezes, a planta vai e morre, num vinga mais. 

[...] a gente tá lutando pra manter, mas as plantas tá ali do jeito que você viu... é um processo 

né, mas ... As mãos tão estourando, calo de tanto carpir... mas não tem nada né? (Beneficiário 

2, assentamento de Iperó) 

 

Eles relataram que o filho do agricultor, no lote ao lado, ainda não colheu nada, mas 

no caso dele os benefícios do uso do capim como coadjuvante no desempenho do SAF 

parecem estar funcionando, segundo o genro do entrevistado: 

[...] algumas soluções que eles dão, as vezes funciona. O meu cunhado lá, o capim que ele 

deixa em pé, depois ele vai e roça, tá funcionando para ele, mas aqui a gente já testou fazer 

isso e não vai.  

[...] ele plantou capim lá, roçando, adubando e o capim que fica lá... e mais a proteção para a 

formiga não subir, que é ir coroando a planta, por garrafa ao redor da planta, ir coroando e 
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limpando [...] as plantas dele tão começando agora, estão ficando bonitas, porque estava no 

mesmo estado daqui [com formiga].  

[...] é, mas aqui não funcionou e até aumentou o volume de formiga. (Genro do beneficiário 2, 

assentamento de Iperó) 

 

Segundo os depoimentos, não há como afirmar que a falta de êxito observada decorra, 

predominantemente, das dificuldades na assimilação das características e práticas do SAF 

por parte dos agricultores. Porém, é importante notar que ambos demonstram 

desconhecimento de qualquer experiência com SAF, evidenciando dificuldades em vislumbrar 

seus resultados e efeitos. Assim, seria pertinente pensar em capacitação específica para 

aqueles que não contam com experiência na área rural ou possuem experiências 

eminentemente baseadas em métodos tradicionais de produção.  

Assistência técnica e capacitação 

As referências à assistência técnica por parte dos entrevistados foram vagas. Os 

entrevistados mencionaram que houve uma visita e não foram capazes de descrever as 

orientações recebidas. Sinalizaram a ausência de desdobramentos:  

Comercialização da produção 

Não há colheita proveniente do SAF. Portanto, a mandioca (fora do SAF) é o principal 

produto comercializado, atualmente. Os agricultores consideram que dá trabalho, mas colhem 

“alguma coisa”, sendo que ainda enfrentam alguma dificuldade para seu escoamento e 

dependem, principalmente, da cooperativa: 

[...] não tem mercado fácil não. A gente manda para a cooperativa, quando a cooperativa não 

pega, daí a gente tem que marretar na rua [...] a gente entende o lado da Cooperativa também, 

né? O presidente vai atrás dos pontos pra gente vender [...] se a escola [PNAE] pede pra ela 

[cooperativa] tantos quilos né. Daí a cooperativa tem que dividir entre os produtores. Para levar 

um pouquinho de cada um. (Beneficiário 2, assentamento de Iperó) 

O genro frequenta as reuniões convocadas pela cooperativa para conhecer os pedidos 

do mercado e encaminhar a produção. Mas não há manifestação de sua parte em atuar de 

modo pró-ativo junto à entidade. Questões relativas à organização coletiva parecem estar fora 

das preocupações cotidianas, sendo tarefa apenas da direção da cooperativa. 

Avaliação do SAF 

Os dois agricultores disseram que estavam decepcionados com a falta de resultado 

da produção que esperavam ter com a introdução do SAF, pois não conseguiram colher nada 

e tiveram muito trabalho nas várias tentativas que fizeram.  

[...] pelo que foi explicado, para família e para mim, ia ser gostoso né, estar carpindo ali e pegar 

uma fruta. Isso aí não é a realidade não. ... a gente tá lutando pra manter, mas as plantas tá ali 
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do jeito que você viu... é um processo né, mas... As mãos tão estourando, calo de tanto carpir... 

mas não tem nada né? (Beneficiário 2, assentamento de Iperó) 

 

Indagados sobre os possíveis benefícios do SAF e se os mesmos haviam alterado a 

rotina da família, os agricultores declararam não terem tido essa percepção, mas, 

aparentemente, introduziram práticas como capinar – às vezes, durante uma semana inteira 

– e utilizar o capim como adubo orgânico. Além disso, eles reconhecem como positivo o fato 

de não utilizar veneno: “trabalhar sem veneno é melhor, a gente também não gosta de 

veneno”. 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

Os entrevistados acreditam que ainda há chance de que as árvores nativas 

sobrevivam. O genro refere-se a elas como “fruto do nosso serviço, e que não podemos 

cortar”. Eles também consideram que devem insistir com as mudas que receberam há meses 

atrás, porém, sinalizaram algumas condições necessárias para a continuidade desses 

esforços: acesso a insumos como adubo orgânico e orientações para diminuir o trabalho e 

seu manejo.  

[...] se realmente tirar tudo [insumos e assistência], a gente volta à moda antiga, aí vai tocar 

veneno. [...] O problema é ficar perdendo tempo, não é? Planta, carpi, não carpi, deixa crescer, 

vai lá e carpi. [...] o único adubo que a gente tem é o capim. Você viu lá, a gente carpi, deixa 

secar e puxa tudo para os pés [plantas], né? É o que vem sustentando até agora. É o esforço, 

senão já tinha acabado tudo.  [...] Carpi e vai juntando ao redor de cada pé para tentar adubar 

um pouco. É o processo orgânico, né? É a maneira que nóis achou e tá funcionando.  

(Beneficiário 2, assentamento de Iperó) 

 

Por fim, os entrevistados mencionam a expectativa de apoio técnico para diagnosticar 

os reais motivos da falta de êxito do SAF. Eles desconfiam que o ataque das formigas pode 

não ser a única causa, pois o local escolhido sempre teve formiga, mas eles já plantaram e 

colheram ali: “milho, mandioca, quiabo... já plantei ali...”. E complementam: 

[...] porque, às vezes, a gente pode estar pensando que é somente a formiga ... né. Mas pode 

ser por causa do solo. Mas não dá pra saber [...] mas precisa ver o solo também o que 

acontece... né. Na nossa opinião é a formiga. Mas o que atrai essa formiga? [Precisa] saber 

porque que acontece isso aqui... e como combater ela [formiga]. 
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ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO CONSELHEIRO – ASSENTAMENTO 
ANTÔNIO CONSELHEIRO – GUARANTÃ 

Entrevista com dirigente da Associação / Entidade coletiva 

Contextualização 

O assentamento surgiu em 1998, a partir da distribuição de terras oriundas de antiga 

fazenda de gado, então improdutiva. O processo teve início no município de Getulina, onde 

os trabalhadores ficaram acampados, seguindo posteriormente para Rancharia e mais tarde 

para no município de Guarantã.52 A área compreende 148 lotes de 15 hectares e três lotes de 

4 ha. Entre estes, 22 lotes estão em processo de regularização e 18 ainda seguem irregulares. 

A representante dos agricultores é a Associação Antônio Conselheiro, fundada em 

1999, com o intuito inicial de administrar o acesso às cestas de material de construção 

enviadas pelo Incra, para a edificação das moradias. A entidade agrega, em média, 80 sócios 

e, portanto, não representa o total dos agricultores, havendo dissidências da entidade e 

mesmo outra associação sendo fundada.  

Atualmente, a produção principal do assentamento é de leite e verduras, inclusive com 

propriedades que possuem hortas com agricultura tradicional e emprego de defensivos 

agrícolas. Essa produção de leite e de hortas tradicionais parece ter sido estabelecida desde 

o início do assentamento, estando já consolidada. Tratando-se de um assentamento antigo, 

com grande parte dos agricultores mais velhos e acostumados com a agricultura tradicional, 

compreende-se porque o trabalho de convencimento e adesão ao SAF pareceu ser limitado.   

A entrevista foi realizada com o presidente da associação, mas com participação 

intensa de seu irmão, que, eleito vereador no município, afastou-se formalmente das funções 

diretivas da entidade. Mas, ao que parece, sua participação não oficial na associação se 

mantém ativa.  

Os depoimentos levam a crer que o PDRS vem se desenvolvendo de forma bastante 

heterogênea. Pode-se supor que o planejamento que antecedeu a implantação dos SAFs não 

                                                           
52 Em 2017, o município de Guarantã conta com 6.452 habitantes, sendo o menor entre as cidades aqui 
representadas. Seu nível de urbanização é elevado (quase 90%), sua renda per capita (R$ 511,51) corresponde 
a cerca de 60% da média do Estado (R$ 853,75). Os domicílios com renda familiar per capita de até ½ salário 
mínimo corresponde a 26,5%, enquanto 8% dos domicílios registram rendimentos mensais per capita de no 
máximo ¼ do salário mínimo. Ambas as proporções superam aquelas apuradas para o conjunto do Estado, 
respectivamente, 18,9% e 7,4%.  

O setor de atividade econômica que mais emprega com contrato formal de trabalho é o de Serviços (36,4%), 
seguido pela Agricultura (29,7%) e Indústria (20,3%). Entre esses, o que melhor remunera é o de Serviços  
(R$ 1.697,43), enquanto a Agricultura apresenta a pior renda (R$1.479,84), ambos abaixo do rendimento médio 
apurado no Estado (R$ 2.970,72). Ver <www.imp.seade.gov.br/frontend/#/>. 

O município de Guarantã, assim como os demais visitados neste projeto, integra a lista de municípios com alta 
prioridade para implantação de SAFs no Estado de São Paulo (Conforme Anexo 7 do Edital – Chamada PDRS/AS 
02). 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/
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teria sido suficiente diante das questões trazidas pelo projeto, influenciando esses resultados. 

Mas, além disso, há queixas importantes, por parte de um dos entrevistados, quanto à atuação 

da associação, declarando que essa não promove reuniões regulares e não faz prestação de 

contas para seus associados. Tampouco pareceu que a entidade tenha uma programação 

organizada e comprometida com os princípios do PDRS, demostrando poucas condições para 

promover trabalhos coletivos, o que parece influenciar negativamente o desenvolvimento do 

programa no assentamento. 

Além do presidente da entidade, a pesquisa visitou duas propriedades e entrevistou 

seus agricultores, beneficiários do PDRS. O primeiro beneficiário demonstrou-se bastante 

descontente com a associação e estava em processo de fundação de uma nova associação, 

que já contava com 20 famílias associadas, na qual ele ocupará o cargo de fiscal suplente. 

Origens e trajetória da entidade 

A Associação Antônio Conselheiro foi fundada em 1999, com o intuito de organizar os 

trabalhadores para a construção das moradias. O assentamento resultou da distribuição das 

terras de antiga fazenda de gado, há anos improdutiva.  

Na verdade, essa associação foi fundada, a princípio porque vinha uma cesta básica, o Incra 

falava cesta básica de material de construção para começar a construir as casas aqui no 

assentamento, né? A partir do momento que saiu a terra foi organizado. Então nós fundamos 

a associação, a princípio foi para isso. Que era para... montava-se os grupos e aí a associação 

ia lá e comprava no coletivo o material para as pessoas. Esse foi o começo. Aí, a partir disso a 

intenção foi criar a associação para outros trabalhos, para a organização do assentamento e 

como vem, até hoje, vem trabalhando a associação ela tem PAA, Merenda Escolar e alguns 

outros projetos do governo. Então a associação foi fundada não só para o começo a princípio, 

mas ela continuou sendo e trabalhando. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Conforme já relatado, o processo teve início no município de Getulina, onde os 

trabalhadores ficaram acampados, seguindo posteriormente para Rancharia e mais tarde para 

Guarantã. O movimento de Getulina assentou 124 famílias que integram hoje o assentamento 

Nova Conquista. Mas o número de famílias inscritas superava a disponibilidades das terras, 

sendo deslocadas 51 famílias para a fazenda de Guarantã, que se encontrava em processo 

de desapropriação.   

O entrevistado afirmou que a associação não agrega todas as famílias assentadas e 

que existem outras associações no assentamento. A associação Antônio Conselheiro tem 

cerca de 80 associados. O presidente justificou o número de associados pela existência de 

lotes irregulares, oriundos de venda e mudança das famílias. Ele citou também a presença de 

outras associações. Há também produtores individuais que comercializam os produtos para 

vender para o PAA de presídios.   
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Aí tem uma outra associação pequena, que é dissidente da nossa, e aí formou-se uma outra 

associação e agora, isso aconteceu o ano passado, então, mas existia outra que acabou, se 

extinguiu e nasceu outra no ano passado. Então, pegou um numerosinho de famílias que era 

da Antônio Conselheiro e fundaram uma outra juntando com algumas famílias que eram 

daquela que acabou, que se extinguiu. Então o pessoal vai se organizando dessa forma. 

Devagarzinho, cada um vai procurando uma forma de organização que mais se adéqua à 

situação de cada grupo de famílias. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

A trajetória da entidade parece ser marcada, ainda, pela participação ativa, embora 

informal, do irmão do entrevistado. Embora não integre o corpo diretivo, demonstra participar 

ao lado do irmão (Osvaldo, presidente da associação) nas decisões e processos relativos à 

entidade. Além disso, o próprio José tomou a palavra na maior parte da entrevista. Os outros 

trabalhadores entrevistados referem-se a eles como “os Marques da Associação”. 

Acesso a serviços  

Uma questão que suscita muitas críticas no assentamento é a situação da saúde e 

educação. Não há posto de saúde, nem escola no local. Os agricultores se deslocam até 

Guarantã para acessar o posto de saúde mais próximo e, quando demandam atendimento 

hospitalar, o encontram somente no município de Marília. 

Para chegar à escola em Guarantã, as crianças não contam com transporte adequado 

e muitas vezes não há ônibus que faça o trajeto e, quando há, segundo o entrevistado, o 

serviço é de péssima qualidade.  

Olha, o governo federal ele tem um projeto que chama Caminho da Escola, acho que é, que o 

governo disponibiliza os ônibus para puxar. Mas o que é que a gente vê aqui? Os ônibus bons 

ficam na cidade. Os ônibus antigos, ruins, vêm para a zona rural. Isso não é privilégio do 

assentamento. Não. Nosso município que tem uma extensão territorial muito grande, acho que 

um dos maiores do estado. E aí você vê que tem um aluno lá numa fazenda a trinta quilômetros 

da cidade vai um latãozão desses ônibus de 45, 50 lugares batendo toc, toc toc, com aquela 

criança lá. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Em relação ao atendimento médico-hospitalar, as dificuldades destacadas referem-se 

às formas de deslocamento, as quais levam os agricultores a passar mais de 12 horas entre 

a saída e o retorno para casa, esse último, ao que parece, não assegurado plenamente.  

Guarantã [prefeitura municipal] pega a pessoa e leva para Marília [para o atendimento 

hospitalar]. Se é uma pessoa da fazenda, essa pessoa fica lá na porta do hospital esperando 

[para retornar para casa, após o atendimento] aparecer uma ambulância que esteja 

desocupada ou um carro que vai levar essa pessoa lá na fazenda onde ela mora. E muitas 

vezes a gente vê pessoas dez horas da noite lá, esperando alguém para ir levar. E saiu, muitas 

vezes, às quatro horas da manhã de casa. Então essa questão do atendimento à zona rural é 

horrível. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 
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Outro problema citado pelo irmão do presidente da Associação é o preconceito da 

população da cidade em relação aos trabalhadores rurais do assentamento. Esse sentimento 

foi também relatado para as pesquisadoras em outro assentamento.  

O preconceito existe não por ele ser assentado, mas por ser da zona rural. Nós somos um 

assentamento antigo. Nós temos 20 anos. Nossos filhos nasceram e já estão fazendo 

faculdade, mas a gente percebe que esse preconceito ultrapassa a questão de ser assentado, 

mas ele vem desde lá de como você trata a pessoa que mora no sítio. Então o mora no sítio e 

que é organizado é pior ainda. Porque, além do preconceito por parte das pessoas que moram 

na cidade, eles sofrem preconceito pelo poder público. Porque a associação é uma forma de 

organização, uma forma de poder e isso interfere no que eles veem, no que eles entendem 

como poder. (Irmão do presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

Estratégias de atuação da entidade 

Em relação ao contato com os associados, o entrevistado foi vago ao dizer que 

costuma fazer reuniões, “em algum tempo”. E acrescentou que a associação convoca os 

associados só quando tem decisões importantes a tomar sem, no entanto, oferecer exemplos 

desses encontros e diálogos.  

Quando perguntado sobre as atividades da associação para com os associados, o 

entrevistado referiu-se apenas aos programas de governo nos quais a entidade participa para 

comercialização dos produtos, como o PAA, mas sem detalhar as formas de atuação ou 

organização do processo. 

Perfil das famílias associadas 

As famílias de associados têm origem rural e segundo o irmão do presidente: 

“normalmente as famílias da associação são famílias com marido, mulher e filhos que 

trabalham no lote e aí qual é o perfil deles? Quase todos produzem leite, hortaliça, fruta e 

assim por diante”. 

Participação dos jovens no programa 

Em relação à participação dos jovens no programa, como foi visto em outros 

assentamentos, há certa dificuldade de manter o jovem no campo. O entrevistado esclareceu 

que os jovens preferem frequentar escola técnica em Cafelândia, município vizinho a 

Guarantã, e a faculdade em Garça, quando conseguem. Mas há aqueles que, segundo ele, 

por falta de oportunidades, permanecem no assentamento. Seu irmão corrobora essa noção, 

ao tratar a questão da participação dos jovens como um problema que suplanta as 

possibilidades de atuação da associação. Seu relato consiste fundamentalmente em destacar 

o desinteresse da prefeitura em apoiar as iniciativas do assentamento no sentido de promover 

estímulos para a fixação do jovem nessa área. “Aqui existe um campinho de futebol de grama, 
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ali, do outro lado, porque a comunidade que fez. Em 2014, eu consegui a liberação de uma 

quadra poliesportiva aqui do lado e simplesmente o prefeito não fez a quadra”. 

Participação no PDRS/SAF 

O dirigente da associação afirmou ter tomado conhecimento do PDRS e do SAF por 

meio do IBS, órgão que fornece assistência técnica para o Incra. As primeiras discussões com 

as famílias consistiram na apresentação do projeto SAF, que seria implantado nas áreas de 

APPs. Todas as famílias interessadas que possuíam APPs em suas terras puderam, assim, 

aderir ao programa. Segundo o entrevistado, o propósito da regeneração dessas áreas foi o 

marco inicial do PDRS.  

Porque a gente já tinha um projeto do Microbacias de isolar a APP para ela se regenerar. Então, 

a gente percebeu que se a gente desse uma ajudazinha, plantasse umas árvores lá, seria mais 

rápida essa volta dessa parte de regeneração. Então, a gente chamou, convidou as famílias a 

princípio que tinha essa característica no fundo do lote. Então, em uma reunião grande o 

pessoal foi se colocando — “Ah, eu quero fazer ou eu tenho interesse ou ... não quero saber 

desse SAF” e aí a gente acabou reunindo as 23 famílias e, a partir daí, começamos a elaborar 

o projeto com cada família. Esses 23 lotes as pessoas que se interessaram — “Eu quero fazer”. 

(Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

A produção de todo assentamento consiste em hortaliças, leite e frutas e se dá 

predominantemente nas formas tradicionais, com utilização de agrotóxicos. O SAF estaria 

sendo desenvolvido em 23 lotes. O entrevistado esclareceu que as culturas de SAF estão 

apenas nas áreas de APP existentes nos lotes e que há somente três propriedades que não 

possuem APPs, mas aderiram ao SAF. 

Esse cenário leva a crer que a adesão ao PDRS e às culturas de SAF poderia contar 

com maiores incentivos por parte da associação, iniciando, talvez, pela disseminação da visão 

do SAF como um meio de produção agrícola não só possível, mas também promissor. Mas o 

entrevistado formulou várias queixas a respeito das exigências do programa, citando entraves, 

a seu ver, oriundos da parte burocrática do projeto. “Então o entrave para nós nessa questão 

que foi a implementação do SAF, foi essa questão burocrática”. A demora na liberação do 

recurso foi citada várias vezes.   

Então, a gente tinha necessidade, aqui, da liberação do recurso para... e aí você via que não 

saía. Tinha que mandar um monte de orçamento ia e voltava e aí chovia e secava e quando 

saía o negócio não era tempo... porque a agricultura e é uma forma de agricultura isso, ela não 

espera, não é? De ter três orçamentos de ter de procurar isso, procurar aquilo. Aí mandava lá 

para a secretaria, aí explicava lá na secretaria. Quando vinha — “Ah, tem de mudar uma letra 

aqui”. Aí mandava de volta para a secretaria, o orçamento vencia. As empresas mandavam 

orçamento para 30 dias. Aí o orçamento vencia, você tinha que ir lá no cara — “Outra vez?! De 

novo?!” Então essa parte burocrática foi horrível. Vamos dizer assim, foi o grande problema. 

Se houver outros projetos desses acho que essa questão burocrática tem que ser rediscutida. 

(Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 



 

SEADE 116 

Pelos relatos obtidos, o desenvolvimento do SAF no assentamento parece ter sido 

heterogêneo. As informações levantadas não permitiram constituir noções seguras acerca da 

real penetração e desenvolvimento do SAF nas culturas desenvolvidas nos lotes, 

prevalecendo discursos um tanto vagos por parte dos entrevistados. Questões relativas ao 

andamento do programa, tais como a previsão de chegada das mudas, são mencionadas pelo 

entrevistado, que sugere atraso nessas atividades. A revisão dos projetos apresentados e do 

planejamento previsto parece ser relevante para aumentar a compreensão acerca das 

condições dos SAFs no assentamento.  

Agora, essa avaliação em si vai muito lá da questão de como você está trabalhando o SAF. 

Tem lugar aí que já está no segundo ano de SAF. Que as árvores já estão grandes e tal. E tem 

lugares que está faltando muda para plantar o SAF, porque ainda não saiu as mudas. Então, 

tem uma série de situações... a maioria já está com o SAF maior. Já plantou lá no começo. 

Aquele pessoal que ficou para trás ficou mais prejudicado. Então eu vou pegar o meu caso, eu 

plantei as frutíferas, intercaladas com as nativas e fiquei esperando para fazer o plantio das 

outras nativas. Estou esperando chegar as mudas. Então, parte foi implantado que foi as 

frutíferas, que estão plantadas lá, mas as nativas, onde era só nativa, que não era intercalada, 

as mudas não chegaram ainda. Então tem algumas situações. (Presidente da Associação 

Antônio Conselheiro) 

 

Ao ser perguntado se o manejo do SAF é mais difícil do que o de agricultura tradicional, 

o informante tem a acrescentar: 

O cara que produz lá de forma convencional — ele vai lá e mete veneno nela e no SAF não, 

você não pode usar. Então, você produz um negócio que é diferenciado. Então é mais 

complicado, sim. As entrelinhas, por exemplo, se a gente for trabalhar as entrelinhas de uma 

maneira convencional, você passa a grade e passa o veneno para o capim e acabou. No SAF 

não, eu vou ter que roçar, porque eu não posso matar o mato nele. Então são situações assim 

que o pessoal está se adequando a isso ainda. É um negócio novo para a gente ainda. Seria 

tão fácil meter veneno em tudo. 

 

Apesar de reconhecer a pouca familiaridade com os propósitos e práticas do SAF, o 

entrevistado afirma que a principal condição para aderir ao SAF é, na visão dele, a 

predisposição individual do trabalhador (a vontade, como ele diz) e também a preocupação 

com o meio ambiente. Mas não há indicação da existência de nenhuma atuação, sequer 

pontual, por parte da associação destinada à promoção dos conhecimentos e práticas do SAF. 

Ao contrário, as decisões e escolhas parecem ser formuladas isoladamente por cada 

agricultor, o que pode estar relacionado ao baixo reconhecimento alcançado pela associação 

entre os agricultores.  

[Para aderir ao SAF precisa] Vontade. Meu lote é lá em cima. Eu peguei o SAF aqui porque a 

gente sempre, a comunidade, a gente preocupado com o meio ambiente. O SAF, se a pessoa 

que aderiu ao SAF tiver vontade, entendeu? Se ele gostar de mexer. Tá plantando lá não é 

para ganhar dinheiro nem para ter renda, mas porque ele preocupa com o meio ambiente. Eu 

mesmo peguei, porque eu preocupo. Aí o SAF, nós pode até fazer mais. Mas se todo mundo ir 
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lá e a pessoa que pegou o SAF ou que quer plantar e ele não se incomodar, deixar para nós 

fazer não funciona. Porque é lá no lote dele como é que eu vou lá. A associação vai lá no lote 

dele, como é que você vai tirar uma praga e uma coisa e outra... (Presidente da Associação 

Antônio Conselheiro) 

Assistência Técnica e Capacitação 

A assistência técnica, segundo o relato, foi dada pelo IBS e ficou mais restrita às áreas 

de nascente. Foram ministrados cursos aos agricultores e encontros para troca de 

experiências entre parceiros que já faziam SAF. Atualmente, os agricultores do assentamento 

estão sem assistência técnica, o que dificulta bastante o SAF. Foram citadas dificuldades 

iniciais de aprendizado do SAF, para implantação na cabeceira das nascentes. A lacuna da 

assistência técnica é objeto constante de reclamação observada durante a pesquisa. Os 

entrevistados relacionam também essas dificuldades à conjuntura política mais geral.  

Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: após a queda do Governo Dilma todo o trabalho 

que estava sendo feito foi... extinguiu. Então brecou tudo e desde essa época nós estamos 

sem assistência técnica e aí a gente está tocando a situação. Faz falta porque, não só para o 

SAF, mas para toda produção agrícola. Se você não tem acompanhamento técnico você acaba 

sendo prejudicado. Então essa ruptura na assistência técnica, para nós, foi complicado, né? 

Porque uma coisa é você fazer um curso e outra coisa é você chegar lá, botar a mão na massa 

ali para poder ver o que acontece. Porque, muitas vezes, a burocracia e o que está escrito não 

é muito o que acontece na realidade. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

Comercialização da Produção 

A situação da comercialização parece bastante confusa, indicando que parte da 

produção de hortaliças comercializada está fora da cultura de SAF. Além disso, a 

comercialização não é organizada coletivamente, ficando suas iniciativas a critério de cada 

produtor. Essa condição sugere a ausência de atuação por parte da associação na proposição 

e organização do escoamento da produção. Não houve menção sequer às atividades 

destinadas a reunir os trabalhadores para discutir a questão, conforme relato:  

O pessoal nosso aqui, a maioria que produz hortaliças, vamos dizer assim, verduras que não 

é regime de estufa. Nós temos uma grande produção de estufas aqui. É um negócio bem maior. 

Esse pessoal que trabalha com essa questão de plantar, não vamos dizer orgânicos, porque 

nós temos um monte de estufa aqui. O veneno de uma empesteia o mundo inteiro. É uma bola 

de veneno. O pessoal que produz essa verdura um pouco menos ... ele mesmo sai a vender, 

vende um pouco aqui... em tudo quanto é lugar ... 

 

O baixo protagonismo da associação é reputado pelo entrevistado, em parte, aos 

insucessos do passado recente. Em 2012, como relatado, houve um projeto com a prefeitura 

de Guarantã para comercialização dos produtos do assentamento em uma feira livre, sendo 

financiadas as barracas pelo governo federal. A associação elaborou projeto junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário para obtenção de um caminhão para transportar a feira 
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e toda a estrutura de montagem. O projeto foi aprovado e o caminhão enviado para a 

prefeitura de Guarantã em 2014, mas ele não foi repassado para a Associação. A prefeitura 

municipal teria dado outro destino ao mesmo, segundo o presidente da Associação:  

[...] a parte mais importante do projeto falhou que era o meio de transporte. Porque você não 

consegue carregar quatro, cinco barracas de feira, que são barracas boas, grandes, em cima 

de carro. O caminhão está lá no Fundo Social. A mulher do prefeito é que usa ele. E aí ele 

serve desde buscar cobertor em São Paulo, lá no Fundo Social, até socorrer ônibus quebrado, 

carro quebrado. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Os produtos comercializados pelos agricultores locais são o leite e as hortaliças. Os 

principais produtos cultivados são: tomate, pimentão, pepino e vagem por sistema de gotejo 

com uso de agrotóxico. Assim, a maioria dos agricultores possui gado e horta, nem sempre 

utilizando o SAF. Muitos têm estufas convencionais, que foram financiadas por meio do 

programa Pronaf no Banco do Brasil. 

Em relação à venda do leite, toda a produção é enviada a Oscar Bressane, para ser 

pasteurizada a 150 km do assentamento. Os agricultores queriam montar uma miniusina de 

processamento de leite no assentamento em Guarantã e fizeram um projeto que foi 

apresentado ao programa Microbacias I. Foi dada continuidade ao projeto, que, segundo o 

entrevistado, foi aprovado em 2015 e liberado o recurso do governo federal para a construção 

da unidade de processamento de leite, mas, devido à conjuntura política desfavorável na 

época, o dinheiro não foi repassado à associação e o projeto foi abortado. Em suas palavras, 

“depois de tudo pronto, empresa licitada, contratada, obra iniciada, tudo certinho. Um total de 

498 mil reais e nós perdemos o projeto do leite”. 

Avaliação do SAF 

Em relação à avaliação do SAF, o entrevistado citou uma série de dificuldades 

encontradas no decorrer do processo, que envolveram outros parceiros, no caso a prefeitura, 

cujos atrasos no cumprimento de compromissos teriam gerado dispêndio financeiro à 

associação, além de aproveitamentos distintos na implantação dos SAFs.  

O projeto foi, assim, pensado, idealizado, assim como se fosse uma coisa que iria acontecer 

de uma forma plena e aí a utopia de você plantar, fazer um reflorestamento e tal, era uma coisa 

muito bonita que se reunia aqui e conversava. E aí, a princípio isso era um sonho para as 23 

famílias, pegar o SAF produzir nele, fazer uma produção orgânica e tal, mas o que a gente 

percebeu? A parte burocrática atrapalhou bastante, porque tipo assim o esterco que chegou 

para o primeiro, não chegou lá para o outro, para o final, porque faltou a prefeitura, tinha a 

parceria de buscar o esterco e, no fim ela buscou só parte e não buscou mais. Aí nós tivemos 

que desembolsar o frete para buscar o esterco. Então, foi um negócio assim que, no decorrer 

do processo, foi dificultando. Mas não inviabilizou o projeto, não estragou o projeto, mas a gente 

teve algumas dificuldades. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 
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O irmão do presidente mencionou dificuldades em prover os custos de um projeto e a 

existência de uma reserva de 200 hectares que deveria ser reflorestada, mas que nem todos 

os trabalhadores do assentamento têm essa consciência. De certo modo, suas palavras 

refletem uma vez mais a cisão entre a direção atual da associação e aquilo que os agricultores 

pensam sobre o SAF, bem como a importância do convencimento destes para a melhoria do 

meio ambiente:   

[...] se a associação tivesse condição, a própria associação faria isso, de uma forma mais 

mecanizada. Não vamos dizer esse SAF que nós estamos fazendo, que a pessoa vai lá e ... 

nós poderíamos fazer um SAF ali de forma mais elaborada mecanicamente falando. Mais 

profissional. A gente imaginou isso. Que a gente iria ter essa condição de fazer esse trabalho 

nessa área abandonada, lá em cima, onde uns picaretas bota boi lá [referindo-se a alguns 

agricultores]. (Irmão do presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Em relação à terra da reserva, que ainda não está cultivada com SAF, a possibilidade 

de se fazer um trabalho em mutirão para plantar a área com o SAF, segundo o entrevistado, 

“é muito grande. Não é uma coisa que você faz em um dia de trabalho. É um trabalho que 

tem que ser permanente. E aí as pessoas têm os seus compromissos lá na sua parcela”. 

Percebe-se pelo discurso do entrevistado a visão segundo a qual a implantação do 

SAF seria possível somente diante de grandes financiamentos, “de cunho empresarial” em 

suas palavras. Esta visão, bastante inadequada, não condiz com os princípios e 

características do SAF, conforme trecho a seguir:     

A gente imaginou um projeto grande, onde a gente iria pegar parceria com empresa, tipo, na 

época a gente tinha pensado numa Petrobras ou uma empresa de pedágio que iria financiar 

esse projeto via associação. E a associação iria elaborar esse projeto com parcerias, claro, na 

parte de assistência técnica e tal. Mas que seria um projeto desenvolvido pela associação. Não 

pelo associado, entendeu? Seria um negócio mais empresarial, mesmo. A associação faria o 

plantio das mudas, ela iria fazer um cultivo no meio. Com esse cultivo ela iria ajudar a conseguir 

renda para poder tocar a própria..., mas aí você pega uma pessoa igual essa que, enquanto 

nós estamos discutindo meio ambiente ela fica soltando vaca na reserva. Isso em todo lugar 

tem. (Presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Já a autoavaliação referente ao trabalho da associação é feita em termos bastante 

positivos pelo irmão do presidente da associação 

O trabalho da associação, nós fizemos ele, acho que com excelência. Nós desenvolvemos um 

projeto de hortas, de feiras e tudo minuciosamente pensado, discutido, com parceria. 

Conseguimos implementar o projeto, não só na nossa cabeça, mas na realidade, e a hora que 

chegou o mais importante que seria o caminhão, a prefeitura não entregou. O outro projeto que 

é a viabilização do leite conseguimos fazer também. Fomos para Brasília diversas vezes, 

conseguimos apoio de deputados que acreditam em reforma agrária, botaram a sua verba de 

emenda parlamentar para fazer esse projeto acontecer. Viabilizamos o projeto. Ele foi 

concretizado. Foi licitado, se conseguiu a firma, se destinou o recurso, tudo. Uma obra que era 

para ter iniciado no começo do ano, a construção em si do laticínio. Em junho era para estar 

pronta. E agora, no final do ano, era para a gente já estar fazendo... então o recurso que era 
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destinado para cá a gente não sabe quando foi destinado. (Irmão do presidente da Associação 

Antônio Conselheiro) 

Manutenção e expansão do SAF 

Quanto aos ganhos com o PDRS, o discurso obtido é bastante positivo, mas também 

um tanto dúbio. O entrevistado aponta ser de grande relevância despertar a consciência 

ambiental das pessoas. Mesmo afirmando que existem vários produtores com estufa para 

verduras usando agrotóxico, o presidente da associação admite que: “a produção no SAF, 

orgânica, para nós seria muito importante”. Em relação à expansão do SAF, os principais 

entraves citados referem-se à questão do custo. Mais uma vez, o irmão do presidente toma a 

palavra: 

Deixa eu falar um pouco sobre isso. A princípio é o sonho de reflorestar e que deu certo, só 

falta uma parte para implantar, mas, para mim, acho que foi cumprida a meta, assim que a 

gente acabar de implantar o resto. Pensar que aí que as árvores já vão estar formadas. Se 

tirassem a produção lá como o Marques disse, um pouco menor, porque onde não se usa 

veneno e tal, mas valeu a pena foi bom. Agora, na questão de continuar com o SAF ou outra 

implantação, eu acho assim que a gente teria área, nós temos 200 hectares aqui que não têm 

um pé de árvore, que é reserva, então a gente tinha vontade de reflorestar lá, mas a associação 

em si não tem recurso e nem mão de obra para implantar aí. Parece que não, mas aí tem muito 

óleo, maquinário, manutenção, tratorista. Então, o custo é alto para você reflorestar. É mais 

intenção nossa, a gente tinha vontade de continuar reflorestando, mas com parceria. Porque a 

associação não tem condição mínima de tocar um projeto desses sozinha, custa caro. Inclusive 

a associação tem uma parte dela que ela contribui também com financeiro e olha que nós 

estamos “pererecando”! (Irmão do presidente da Associação Antônio Conselheiro) 

 

Diante disso, pode-se supor que o desenvolvimento do SAF não esteja assegurado e 

menos ainda sua expansão. Sinaliza essa hipótese, sobretudo, a ausência de práticas 

coletivas que contemplem preocupações com a preservação do meio ambiente e das áreas 

de APPs. Acrescentam-se a isso evidências quanto à falta de um planejamento detalhado na 

implantação do SAF e de um trabalho de convencimento para sua adoção, além de 

esclarecimentos para o manejo e cultivo das roças.  

Outro ponto que parece suscitar questionamentos quanto às bases para o 

desenvolvimento do projeto é a ênfase por parte dos entrevistados quase exclusiva na busca 

de “financiamento” externo ou contribuições empresariais para a implantação do SAF nas 

áreas disponíveis. Sem desmerecer a necessidade de apoio financeiro, vale destacar que a 

implantação e, sobretudo, o desenvolvimento de projeto da natureza do SAF demandam o 

comprometimento por parte dos agricultores locais, sem o qual modos de produção como o 

SAF podem não ter suas características e práticas asseguradas.  
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Entrevistas com beneficiários do PDRS 

Beneficiário 1 

Idade: 55 anos 
Sexo: masculino 
Composição familiar: casal sem filhos 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção 

O casal vive num lote de 16,42 hectares no assentamento Antônio Conselheiro e 

possui produção de leite e horta (cebola, beterraba e cenoura) e cultura de SAF na área de 

preservação ambiental. Antigamente, a família contava com cinco pessoas, sendo três filhos, 

mas hoje dois filhos casaram e deixaram a propriedade. O terceiro filho mora em Getulina e 

cursa Agronomia. 

O entrevistado nasceu no campo, residiu e trabalhou na cidade por um tempo e voltou 

ao campo por meio de participação no MST, envolvendo-se na luta pela terra.  

Eu nasci no campo e até os 15 anos fiquei no campo. Depois fomos para a cidade. Ah, mas eu 

nunca gostei da cidade. Eu nasci em Guararapes. Meus pais tinham terra. Daí eu fiquei na 

cidade, mas acompanhava esse negócio de assentamento através de sindicato, da igreja, 

sempre participei de reuniões. Sempre fui “mexido” com sindicato essas coisas. Aí estava em 

Promissão trabalhando em indústria, firma e em 1993 que fui para o acampamento em Getulina 

do MST. Foi aí que começou nossa luta pela terra. Vivemos nove anos debaixo de lona. Meu 

menino mais novo tinha um ano e meio e 23 despejos. O primeiro despejo éramos 7.000 

pessoas e veio a cavalaria de São Paulo, a tropa de choque, bomba, atirador de elite. 

Marchamos 18 km a pé para não entrar no ônibus deles. Tudo atrás de um pedaço de terra 

para a gente trabalhar. Que a gente nasceu nela e gosta da terra. Aí conseguimos esta aqui 

que é devoluta. Aí dividiu o pessoal um pouco, uma parte pra Rancharia, outra parte para 

Tremembé e outra parte aqui. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

A família chegou ao assentamento em 1997 e ficou acampada em barracas de lona 

na própria terra, enquanto a luta pela posse e a divisão da fazenda transcorriam. Seu 

depoimento ilustra as condições da terra, a resistência e o empenho por parte da família 

Aqui não tinha um pé de árvore. Era sol para todo lado. Demorou um pouco [a construção da 

casa]. Aí saiu o financiamento a fundo perdido para construir a casa.  Era pra ser 43 m². Como 

nós não pagamos pedreiro, construímos eu ela (a esposa) e os meninos, nós fizemos 73 m². 

Aí depois foi aumentando, foi fazendo as áreas. Ela (a esposa) teve problema de saúde e se 

aposentou, foi aí que a gente colocou o piso e forrou a casa, ela pegou os atrasados [benefícios 

mensais] da aposentadoria.  

 

O entrevistado mantém a família com certa dificuldade e não tem acesso aos 

benefícios da aposentadoria. Eles vivem da comercialização do leite e dos produtos hortifrúti 

que produzem, além dos rendimentos da aposentadoria da esposa.  
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No momento não tá sendo não [suficiente viver com o que produz]. É pouco. A horta [produz 

pouco]... tô desanimando. Usava minha perua, ela fundiu o motor e taí. O produto pra gente 

vender está muito barato e pra gente produzir está saindo muito caro. Ontem, o óleo diesel 

subiu 17% e a gasolina mais 8%. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

O PDRS e a implantação do SAF 

O entrevistado conheceu o PDRS por meio da associação. Seu relato acerca da 

implantação do programa inicia destacando seu desejo antigo de participar de ações 

destinadas à recuperação ambiental, talvez despertado por iniciativas coletivas. Essa teria 

sido a motivação de seu ingresso no SAF, inclusive, sem filiação à associação. 

[...] quando a gente estava acampado, nós tivemos muitos cursos de formação e quando eu 

peguei o lote aqui, ali tem a lagoa que é nascente e meu sonho sempre foi reflorestar ali. Aí 

surgiu essa questão do SAF e eu corri atrás. O único do SAF que não faz parte da associação 

[Antônio Conselheiro] sou eu. Mas quando eu aderi, eu ainda estava lá. (Beneficiário 1, 

assentamento Antônio Conselheiro) 

 

As questões relativas à implantação do programa são tratadas pelo entrevistado em 

meio às críticas direcionadas às lideranças da associação. Há questionamentos acerca da 

forma como transcorrem a direção dos trabalhos, a prestação de contas e a própria presença 

e indicação do irmão do presidente no corpo diretivo da entidade, no caso, sem processo 

eleitoral. Quanto ao SAF, o agricultor expressa a falta de acesso a equipamentos coletivos 

obtidos por meio do programa, no caso, o trator, bem como o comprometimento da produção.  

Aquela associação não concordo com muita coisa com eles. Eu me inscrevi naquela 

associação no início, mas não quiseram eu, eu sou bocudo, porque eu gosto das coisas certas, 

corretas, porque uma associação para caminhar bem, ela precisa ter prestação de contas, em 

primeiro lugar. Ali nunca tem prestação de contas. O nego faz o que faz, primeiro era o José 

Marques que era presidente e saiu para se candidatar a vereador e não teve eleição na 

associação para escolher outro presidente. Já indicou o próprio irmão dele. Então é coisa que 

a gente não concorda. A questão do SAF: o trator do SAF vem e não trabalha pro SAF, está 

trabalhando mais para particular. Vocês vão ver meu SAF como está; meu SAF era limpinho, 

eu pus 120 quilos de feijão lá, não pus mais, porque a lebre comeu tudo. Do Zé Wilson também 

era limpinho. Só que desde junho nós estamos chamando o trator pra gradear aqui. Mas não 

vem. Eu queria plantar o milho, já passou a época do plantio do milho. Eu pedi o trator, mas 

não veio e o feijão deu, mas a lebre comeu 80%. Tem que cercar com tela de galinha, mas é 

caro. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

O acúmulo de críticas e divergências em relação à atual direção da associação estaria 

levando à formação de uma nova entidade, segundo o entrevistado: “por isso estamos 

formando outra associação. Já aprovou a nossa associação eu fiquei como fiscal suplente, o 

Luizinho que, estava na outra associação, e também tem SAF, ficou como tesoureiro”. 

Por fim, questionado, ele destaca que a produção agrícola do lote inclui, além de leite 

e hortifrúti, o cultivo de feijão, abacate, manga, coco e milho nas áreas de preservação 
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ambiental, ao lado do rio. Mas reconhece que, com sua pouca experiência, a cultura e o 

manejo das frutíferas ainda representam desafios longe de serem solucionados, implicando 

inclusive perdas da produção. Sobretudo, sua fala sugere a descontinuidade no acesso às 

orientações técnicas.     

O meu SAF tem árvore nativa e frutífera, coco, manga e abacate. Veio mamão e acerola, 

goiaba, eu não quis. Um japonês que veio aqui ensinou a colocar TNT (tecido) nas goiabas. 

Minha filha costurou os saquinhos, mas não deu certo, virou cinza, antes da goiaba 

amadurecer. Ele secou no sol.  Acerola eu tenho uns pé aí e a coisa é dura de trabalhar com 

ela. Você colhe, põe na caixa e no dia seguinte ela já está desmanchando na caixa. 

(Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

Assistência técnica e capacitação 

Em relação à capacitação para o SAF, o entrevistado explica que fez vários cursos 

com agrônomo vinculado ao IBS, por meio da assistência técnica disponível na época. Essa 

experiência foi considerada muito importante, mas hoje, segundo ele, a assistência técnica 

não é tão frequente. Ele cita a participação de um agrônomo no início da implantação do SAF. 

“Nós tivemos curso. E no início tinha o Tadeu, agrônomo, que era um excelente agrônomo, 

pena que ele parou. Ele não dá ordem, ele conscientiza as pessoas que têm que fazer aquilo. 

Era um ótimo agrônomo. Faz um ano [que nós implantamos], foi em janeiro”. 

Como em outros assentamentos, a falta da assistência técnica regular é mencionada 

como uma das dificuldades para o pleno desenvolvimento do SAF. Talvez, nesse caso, 

agravada pelas divergências com a associação, dificultando ambiente de trocas de 

conhecimentos. O entrevistado esclarece que: “[A assistência técnica] foi até um pouco antes 

do meio do ano. Agora vem, de vez em quando, a Maria Eugênia, agrônoma da Secretaria 

[SMA]. Com o agrônomo que tinha era melhor, porque ele estava sempre aqui 

acompanhando”. 

Comercialização da produção 

A comercialização aqui abordada pelo entrevistado não é exclusiva do SAF, incluindo 

os produtos horti e também o leite. No caso desse último produto, o entrevistado paga pelos 

serviços do vizinho, que se responsabiliza por transportar a produção ao laticínio, diariamente. 

A venda dos produtos é feita para o PAA e outros programas do governo e para particulares. 

Vale notar que a comercialização é realizada integralmente pelo entrevistado, sem 

participação da associação, o que, obviamente, demanda empenho: “Vendo pra essas coisas 

do governo, para particular, revendedores que vendem na rua, terceiros. Feira tem em Lins. 

Mas não compensa [a feira]”. Com relação ao uso de defensivos o entrevistado acrescentou:  

Tudo manual mais orgânico, usa [defensivo] alguma vez, mas muito pouco, quando ataca 

[praga]. Que eu não quero mais mexer com veneno. Cenoura, beterraba, cebola não se usa 
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muito defensivo. Até nos cursos que a gente anda fazendo por aí usa folha de mamona, sabão 

em pó. Inclusive eu plantei milho que comercializei, mas usei mais pro gasto que eu tinha porco 

na época. O feijão colhi 120 quilos, vendi um pouco, mas tem um pouco ainda pro gasto. Se 

eu tivesse plantado um hectare de milho, daria pra vender um pouco. Como eu não preparei a 

terra, não deu. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

Avaliação do SAF 

Em relação à contribuição que o programa trouxe, o entrevistado citou as sementes e 

o trabalho de início das plantações, bem como a melhoria da terra, que era bruta e sem 

nenhuma vegetação, que não a braquiária. Mas também sugere limitações quanto aos 

resultados.   

[O PDRS contribui muito] com as sementes, com o preparo da terra, porque no início era terra 

bruta [...] a primeira vez, foi com o trator da prefeitura, porque esse trator é muito pequeno [do 

projeto PDRS]. Lá era área que foi isolada e cercada [destinada] para o Microbacias, mas o 

mato e a braquiária estavam muito grandes. Depois o trator do SAF fez a gradiagem e o 

sulcamento pra plantio e depois veio regar algumas vezes. Mas veio. Rega com o trator do 

SAF, mas muitas mudas morreram e também a gente perdeu o agrônomo. (Beneficiário 1, 

assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Mas os benefícios do SAF para o meio ambiente são percebidos e apontados no 

discurso. O entrevistado descreveu em detalhes as melhorias que o SAF trouxe para o meio 

ambiente, referindo-se ao passado, quando seu lote era uma “terra bruta” no seu dizer.  

[Em relação aos benefícios do SAF] Eu penso que é a natureza, que eu gosto muito. Ali é uma 

lagoa que era seca e a máquina deu uma limpada, voltou a água. Depois do SAF ela voltou e 

até o jacaré, esse tempo atrás tinha voltado. Que tinha ido embora. Depois de dois e três anos, 

quando começa os frutos os passarinhos voltam. Mas a lagoa voltou, voltou pato, garça, e eu 

joguei umas tilápias. Por que pus umas tilápias no tanque que eu usava pra regar a horta porque 

as tilápias acabam com o mosquito da dengue. E elas se reproduzem numa velocidade incrível. 

Então joguei umas na lagoa. A tilápia vira praga. (Beneficiário 1, assentamento Antônio 

Conselheiro) 

 

O entrevistado faz críticas à forma em que foi organizado os trabalhos pela associação 

quando relata as necessidades para manter o seu SAF.  

Eu tô até com uma semente que veio do SAF, de feijão guandu que eu ainda não plantei por 

causa do trator. Foi falta, aqui no início, de direção de planejamento. Eles sabiam que as mudas 

iam chegar em dezembro, começaram a preparar a terra em junho, que aconteceu? A 

vegetação veio, precisou preparar a terra tudo novamente. Já se tornou desgaste e gasto, né, 

o óleo diesel que veio para uma coisa vai gastar com duas implantações. Então, foi falta de 

planejamento e organização. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

O trabalho coletivo tampouco foi organizado pela associação: “nós organizamos [o 

trabalho coletivo] por conta própria, porque no curso que teve as primeiras palestras falavam 

pra gente organizar grupos”. Mais uma vez, há indicações de que as divergências entre 
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lideranças da associação e os agricultores estiveram presentes desde a implantação do SAF, 

influenciando seu desenvolvimento.  

Percepção sobre a continuidade do SAF 

Ao avaliar a possibilidade de implantação do SAF, sem os recursos do programa, a 

principal razão apontada pelo beneficiário foi em relação ao custo de implantação e das 

sementes. Mas, uma vez mais, permeada por críticas e denúncias acerca da atuação das 

lideranças da entidade.     

Fica difícil porque é caro né. Na casa do Osvaldo [presidente da associação] tem um viveiro de 

muda que veio do Incra e nunca funcionou. Era para ser implantado na área comunitária, mas 

fizeram na casa dele. Ele puxou para a casa dele. Se tivesse esse viveiro não precisava estar 

correndo atrás de muda. Já tinha tudo aí. E veio dinheiro para plantar essas mudas. E deram 

o curso de como tirar semente da mata nativa. Teve tudo isso, mas não foi executado. Já era 

uma vantagem ter a muda. Não precisava ir atrás de comprar muda. Daria [também para ter 

mudas frutíferas], mas para cultivo de frutíferas teria que ter o acompanhamento de um 

agrônomo, teria que ter assistência técnica por causa das doenças. As nativas é pouca doença 

que dá nelas. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

A continuidade do SAF é abordada também a partir das opções técnicas destinadas a 

assegurar a produção. Assim, em relação aos defensivos naturais (observados nesta 

pesquisa, em outros assentamentos), o entrevistado tem a acrescentar: “eu fiz também [round 

up de repolho]. Ele mata só que demora um pouquinho. Mas mata as folhas, não mata muito 

bem as raízes. Mas dá certo. Eu fiz e passei a receita pros outros”. E, mesmo sem o incentivo 

do PDRS, o entrevistado afirma que continuaria com o SAF: 

Claro que vou [continuar com o SAF]. O SAF ali já está meio pronto, a bendizer não precisa 

nem mexer mais. Um pouco de falha que tem lá ... que quando a gente plantou, nós plantamos 

em dezembro e deu uma chuva muito pesada e lavou e arrancou umas mudas. [O SAF] traz 

benefícios, sim, favorece. Tá pra chegar 70 mudas de banana. Por que ali [nos espaços entre 

as árvores] eu plantei inhame, batatinha, eu plantei em volta da lagoa, mandioca. Eu vou ter 

que roçar agora, porque eu fiquei doente. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Finalmente, o entrevistado avaliou positivamente o PDRS, esclarecendo que o SAF 

correspondeu às suas expectativas.  

O SAF sim [correspondeu às minhas expectativas], a coordenação [da associação] não. Vou 

deixar bem claro, a parte do SAF da Secretaria do Meio Ambiente sim. Agora, a coordenação 

e a administração dentro do assentamento não. (Beneficiário 1, assentamento Antônio 

Conselheiro) 

 

Quanto ao impacto do SAF para o entrevistado, ele citou os benefícios para o meio 

ambiente: 
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Foi produtivo. O tanto de passarinho que vem eu fico olhando no fim de tarde. Eu gosto da 

natureza. Aqui era só lama quando nós chegamos. E olha como está agora eu quero expandir 

o SAF. O Brasil está faltando árvore. O SAF para mim é bem positivo. Eu vou continuar com o 

SAF. O que eu aprendi de SAF trouxe bastante aumento de conhecimento para mim. Agora o 

duro aqui é esse pessoal [da Associação]. (Beneficiário 1, assentamento Antônio Conselheiro) 

Beneficiário 2 

Idade: 67 anos 
Sexo: Masculino 
Composição familiar: casal sozinho 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção 

O casal possui um lote de 15 ha, desde 1997, com cultivo de manga, criação de 30 

cabeças de gado e comercialização de leite. A origem do casal remonta ao campo e, como a 

maioria dos agricultores entrevistados, viveu algum tempo na cidade, para depois retornar ao 

campo e se juntar a um acampamento do MST. O entrevistado relatou sua experiência, 

identificando-a muito mais com episódios de sofrimento do que de engajamento na luta pela 

terra. 

Eu e meu pai era meeiro de café. Eu lembro de eu moleque limpava tronco, depois que eu 

casei, que nós casou teve um tempo que nós fomos experimentar a cidade, mas não deu certo 

e nós voltamos ... porque ela sempre foi do sítio, aí nós veio para o sítio outra vez, porque a 

mãe dela tem sítio. Aí nós veio para lá para plantar algodão. Aí quando saiu esse negócio de 

assentamento, essas coisas de acampar, a gente entrou nessa, mas a gente arrependeu, 

porque é muito demorado e sofrido. Foram dez anos debaixo de lona. Na época, nos tinha ... 

os meninos tudo pequeno. Quando nós veio para cá, buscava água de carriola. (Beneficiário 2, 

assentamento Antônio Conselheiro) 

O PDRS e a implantação do SAF  

O entrevistado tomou conhecimento do PDRS por meio da Associação e por ter 

participado do programa Microbacias I.53 Ele cita a necessidade de reflorestar a área de 

preservação permanente e de combater a erosão no lote como motivação, na época, da 

adesão ao programa. Essa experiência anterior teria contribuído para sensibilizar o agricultor 

para os propósitos do PDRS. 

Foi assim, ó, no começo eles veio aqui, como os lotes era tudo cheio de erosão, aí foi feito, 

através do Incra... essas curvas, foi onde falaram que tinha nesse projeto, vinha os poço, né? 

Nós tinha que cercar, como a prefeitura veio e cercou a reserva, não era para nós mexer nem 

deixar gado entrar. Então, é do Microbacia, é por ali que começou. Ficamos sabendo por causa 

desse negócio das erosão. Então, aí já foi feito um projeto através do governo, essas coisas 

para a gente poder fazer a cerca da reserva [...] Foi aí que saiu o negócio da APP e nós já tinha 

cercado. Aí quando saiu esse negócio agora da associação que eles montou lá, aí nós teve 

que ver arame para a cerca, fazer tudo direitinho. Veio aqui aquele trator, que tá lá enrolado 

                                                           
53 O agricultor refere-se ao Programa de Microbacias I, executado pela Cati para reverter o quadro de degradação 
ambiental das propriedades rurais no Estado de São Paulo. 
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[na associação] nós plantou as árvores e tudo. Tá reservado lá embaixo. O nosso tá com dois 

anos que a gente plantou. (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Segundo seu depoimento, o SAF em seu lote não foi estruturado de forma plena e 

proveitosa. As sementes de frutíferas não chegaram a tempo e foram plantadas somente as 

árvores nativas. As árvores de manga foram plantadas ao redor da casa. Ao ser perguntado 

sobre o plantio de frutíferas intercaladas com as nativas no SAF na área de APP e se ainda 

pretendia adotar o plantio, ele afirmou que hoje não dá mais para plantar, porque “as árvores 

já estão encontrando”.54 

Na época, separou a terra e riscaram. Quando veio as mudas, aí nós começou a plantar assim, 

ó, começou a plantar as nativa do brejo pra cá. Um de cada vez... então, nós plantou assim do 

brejo, as nativa, então sobrou pouco espaço pra nós plantar as frutífera. Na época, só tinha 

vindo as nativas. Aí, nós empolgado ele e o rapaz foi riscando e nós plantava, aí quando eu 

percebi eu falei: — Cadê o espaço pra nós plantar as frutífera?  

Veio mais muda de nativa, então não coube muita frutífera. Até as mangas que veio, as muda 

para nós plantar lá embaixo, nós não coisou [não plantou] e o pessoal me pegou no pé, porque 

era para mim plantar lá embaixo, mas não tinha espaço. (Beneficiário 2, assentamento Antônio 

Conselheiro) 

 

Tanto o entrevistado quanto sua esposa afirmaram que todos os agricultores da região 

deveriam participar do PDRS. Manifestaram sua indignação com aqueles [produtores] que 

“soltam suas vacas” nas culturas de SAF, deixando clara a ausência de noções básicas de 

coletividade ou, ainda, o desconhecimento acerca da existência de um projeto em curso.  

O negócio é o seguinte: esse negócio que veio pra nós plantar, que foi 23 lote. Esse trator que 

veio era pra fazer assim, 23 lote que aceitou pegar esse projeto e plantar as árvore. Porque [...] 

devia ser obrigado todo mundo plantar. Porque nós plantou os nossos pé de coco. Veio cem 

mudas de pé de coco pra nós plantar lá embaixo. Nós plantou, fez tudo de acordo com o que 

o pessoal falou, mas o gado do outro [agricultores locais] veio de lá para cá e comeu tudo, 

pastou, mas o pé de coco tá lá ainda... (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

Porque é assim, fez a cerca da reserva, do brejo, agora os lá de cima solta as vaca, as vaca 

vem até aqui. O meu marido arrumou a cerca, mas chega ali vê tudo verde, tudo bonito, elas 

arrebentam a cerca pra comer. Eu acho que é um negócio errado, acho que devia, porque não 

é só os 23 lote, tem um monte de lote aqui que tá na beira do córrego. Devia todo mundo ... 

não! (Esposa do beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

O entrevistado relatou que não houve organização do trabalho coletivo ou mutirões 

para implantação do SAF e que eles, por conta própria, se reuniram em um grupo de cinco 

agricultores e prossegue: 

                                                           
54 Vale destacar que o relato do entrevistado foi bastante confuso, deixando lacunas que foram retomadas ao longo 
da entrevista, para esclarecimentos que, no entanto, nem sempre surtiram os êxitos esperados.  
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Nós fez a nossa parte. Dos cinco lotes, um grupo de cinco, nós conseguiu plantar [exemplifica] 

plantou o meu hoje, amanhã plantou o outro... (Beneficiário 2, assentamento Antônio 

Conselheiro) 

Assistência técnica e capacitação 

A assistência técnica foi insuficiente ou não foi compreendida pelo agricultor. Por meio 

de seu depoimento, pode-se supor, ainda, que as orientações promovidas no âmbito do 

programa não teriam acompanhado o time da implantação do SAF, sobretudo quanto à etapa 

destinada ao plantio das mudas.   

Não foi falado, na época, que era pra plantar frutífera. Assim, porque primeiro só veio as nativas.  

Tem um rapaz que acompanhou nós desde o começo, nos nossos lotes aqui, quando nós 

começou a plantar ele acompanhou, que é o Tadeu. Ele era do Incra. Aquele instituto [IBS]. 

Mas ele morava longe daqui. Depois que plantou é que falaram que era pra plantar uma nativa 

e uma frutífera. Aí, só tinha vindo a nativa, né? A frutífera ainda demorou pra vir. (Beneficiário 

2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

A utilização do trator mostrou-se também um problema, o que já havia sido apontado 

por outro beneficiário entrevistado. Esses episódios podem decorrer da ausência de 

planejamento quanto à utilização deste equipamento, entre outras questões. De todo modo, 

tal situação sugere problemas na gestão do projeto, para os quais não parece ter havido, por 

parte da associação, justificativas ou esclarecimentos. O entrevistado conta ter utilizado seu 

próprio trator.  

[...] foi feito um projeto, mas o trator vem e fica lá [inacessível ao entrevistado]. Hoje não tá 

atendendo mais. Eu larguei mão, porque aqui tem um negócio, no começo, nós reclamava 

muito. [exemplifica] que nem o coco, quando chega o dia que tá murcho [que é] pra molhar, a 

gente tem que molhar. Aí a gente ia falar [associação], não aquele dia não podia vir [trazer o 

trator/equipamento]. Podia vir não sei em que dia, então...  eu cuido do meu tratorzinho velho 

ali e tem aquela carreta... tá lá comigo. Se plantou as muda... tem que molhar, se não, não 

pega. No seco não pega. Então. [exemplo] Precisava molhar o meu hoje. O trator tava em outro 

lugar. Fica um dia sem molhar, já perde. Então, vou por o meu tratorzinho velho... E eu não 

dependo daquele lá. Eu tinha interesse em plantar. Mesmo que não tivesse esse projeto.  

Comercialização da produção 

A comercialização dos produtos do SAF parece ser incipiente, em razão da produção 

pouco expressiva. Essa limitação, ainda que possa ser atenuada, diante do cultivo e manejo 

apropriados, parece estar associada a falhas no início da execução do projeto, em especial, 

às orientações relativas à disposição das mudas na fase do plantio. Não se descarta também 

a falta de planejamento e clareza acerca das opções reservadas a esse plantio. Além disso, 

há por parte do entrevistado referência bastante genérica à presença de um técnico prestando 

assistência e orientações, indicando que essa atuação não teria se dado em momento 

adequado, comprometendo parte dos resultados da implantação. Tais limitações parecem ter 
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inviabilizado o aproveitamento integral das mudas enviadas e, consequentemente, a 

diversificação dos cultivos. 

Só tem uns mamão, que a gente plantou, mas os mamão deu sei lá...Isso daí levou lá pra... o 

rapaz que veio aqui levou lá foi feita a reunião. Os mamão ficou assim, o pé ficou desse 

tamanhozinho assim [muito pequeno], ele encorujou tudo, enrugou tudo. O rapaz, ele veio, deu 

assistência, um tal de Maurício, ele veio aqui. Ele que falou que era pra nós ter plantado assim: 

uma cova com nativa e outra com frutífera, mas, na época, primeiro veio as nativa, nós plantou 

todas as nativa. Eu ficar esperando vir as frutífera e plantar no meio? Eu falei eu não posso 

fazer outro trecho de terra pra cima pra mim plantar as frutífera, né? Não! Plantar lá dentro da 

terra. Onde eu vou plantar aqui? Não tem como [plantar verdura]. Uma porque daqui lá é longe 

e tem lebre. (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

Avaliação do SAF 

Em relação aos benefícios do SAF, o entrevistado cita principalmente a recuperação 

do meio ambiente e das áreas de reserva do lote. Percebe ainda sua própria contribuição para 

isso, ao lado de outros agricultores, valorizando seus esforços e compromissos com as 

práticas realizadas. Ele prossegue questionando a ausência dessas práticas por parte de 

alguns agricultores. Nesse sentido, corrobora a noção acerca da insuficiência dos trabalhos, 

até o momento, destinados à promoção dos valores, propósitos e práticas do SAF no 

assentamento.  

Outra coisa, quando nós chegou aqui, aqui em cima, aqui, ó, daqui de cima... tinha uma lagoa 

enorme, água azulzinha. Sumiu tudo, aquela água desapareceu. Aí, ó, o brejo aqui, ó, onde 

era o brejo, as vaca passava na areia, assim, secou tudo. As vaca deitava dentro. Aí foi onde 

saiu esse negócio pra nós, pra cercar, não deixar as vaca entrar no brejo e a água voltar. Voltou, 

vai lá hoje tem peixe. Alagou lá, tem um pouco de água outra vez. Nós compensou bem... É 

lógico que recuperou. Agora é que nem eu falo, nesse meio dos cinco lotes aqui, que nem eu, 

o Macarrão e o Zumba, nós conseguiu as árvores ... coisar [crescer], nós zelou e as ‘arvinha’ 

saiu. Agora, o outro de lá que fazia parte do nosso grupo de cinco, não tem nada. Se todo 

mundo plantasse e cuidasse da área lá embaixo, da APP, nossa, mudava muito. É pra gente 

mesmo se sentir bem... (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Ainda em relação às contribuições do PDRS, o entrevistado reforça a importância dos 

insumos de plantio das roças de SAF, enviados pelo programa, ainda que não sejam 

suficientes para as necessidades observadas.  

Por isso que eu falo assim: besta de quem não pegou. Veio as coisas, arame pra cercar, lasca 

pra enfiar no coiso (sic), até prego pra gente bater no arame. Veio arame liso, a gente queria 

farpado, agora a vaca não respeita muito. Aí falaram: mas todo mundo vai pegar liso, então 

tem que ser liso, mas na verdade, tem que ter o farpado, a vaca respeita o farpado, agora veio 

farpado... (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Os pontos positivos do PDRS foram cuidadosamente destacados e sobretudo 

integralmente valorizados, transferindo essa percepção ao programa como um todo. Além 

disso, a assimilação acerca da proibição no uso de venenos é destacada, em suas palavras: 
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O que eu acho de positivo, foi tudo! Porque se fosse pra comprar muda, eu ia passar sufoco, 

pra comprar arame ia passar sufoco. A senhora quer ver? Veio até semente pra nós plantar as 

coisinha que tem lá dentro. Veio feijão, veio guandu, veio bosta de galinha pra nós por nas 

cova, veio adubo... entendeu? Veio veneno pra matar formiga. Logo que foi conversado que 

era pra todo mundo plantar, já foi falado que não era pra por veneno brabo, tem que ser um 

veneno próprio... Veio tudo de lá, nós não comprou nada disso aí, não. Veio tudo de lá. Eles 

mandou pra nós. Semente de feijão, semente de guandu. O que trouxe pra nós plantar, nós 

plantou. (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

O entrevistado afirmou querer preservar o seu SAF. Quanto à possibilidade de expansão 

do mesmo, citou os gastos impeditivos com a implantação de áreas novas e relembra que o 

compromisso dos agricultores foi a partir do que dispunham, no caso, a força de trabalho.    

É lógico [quero manter]. Eu acho que sim porque o interesse é meu, não é dos outros. Porque 

agora a gente tem que zelar porque é nosso, não tá produzindo nada. Então como a gente vai 

abandonar aquilo lá? Pra gente ter algum futuro a gente tem que tá zelando, porque senão não 

tem rumo, não é verdade? Eu quero que o SAF fique bonito, porque nós plantou. Já hoje, a 

senhora desce lá embaixo e já vê a diferença que nós plantou: as arvinha tá grande, tem umas 

que tá maiorzinha, né? E do outro lado, tá pelado. Isso aí que eu falo. Eu peguei esse negócio 

aí eu vou manter o meu. Eu falo, do jeito que tá aí hoje, a gente toca. [Mas, a expansão] já vai 

começar por ali, óh:  a lasca de cerca é cara, o arame é caro. A gente não tem assim aquela 

renda! Por isso, que eu falo aí já foi um negócio bom, porque veio tudo na nossa mão. Nós só 

entrou com o serviço, entendeu? (Beneficiário 2, assentamento Antônio Conselheiro) 

 

Na percepção do entrevistado, entre os esforços para a continuidade do SAF, está a 

resistência necessária em relação aos agricultores vizinhos que deixam seu gado invadir as 

culturas de SAF. Ele expressa de forma veemente os esforços que esse comportamento vem 

lhe impondo, diante dos propósitos de manter o SAF.  

Agora, eu só acho ruim uma parte, quem não plantou, fica soltando o gado dele pra vir comer 

daquele que plantou. Um dia eu desci aqui e vi as vaca, tava tudo lá dentro, eu desci lá, cheguei 

lá embaixo da cerca. É eu que faço, não é ninguém que faz não. A cerca que fiz, aquele pedaço 

tava tudo no chão. Vixe! Eu quis morrer lá dentro! Eu falo assim: o cara não planta ... eu saí 

tocando as vaca! Veio lá da beira da estrada, lá... eu sou abrigado a sair daqui de casa pra ir 

lá arrumar a cerca pras vaca dos outros pastar?! Nós não deixa as nossa entrar lá! (Beneficiário 

2, assentamento Antônio Conselheiro) 

Nesse cenário de dificuldades, o agricultor destaca o papel dos técnicos da Secretaria do 

Meio Ambiente e se diz satisfeito com o apoio recebido. Mas finaliza reforçando as dificuldades 

em desenvolver um projeto como o SAF sem a existência de compromissos coletivos. 

E o pessoal [da Secretaria do Meio Ambiente] sempre deu apoio pra nós, os meninos sempre 

vêm aqui falar as coisa pra nós. Têm mais duas que vinha aqui também. É. Sempre dão 

assistência pra nós. Foi tudo feito nos conforme. Mas têm uns que deixou o gado... quebrou a 

cerca, entrou pra dentro, comeu tudo. Aí, agora, ele fica só olhando as lasca de cerca, não 

zelou. Nós não. Eu vejo vaca lá, eu já corro lá na hora. (Beneficiário 2, assentamento Antônio 

Conselheiro) 
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ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – ONG AKARUI – SÃO 
LUÍS DO PARAITINGA 

Entrevista com dirigente da Associação / Entidade coletiva 

Contextualização  

A entidade responsável pelo projeto PDRS/SAF em São Luís do Paraitinga55 é a ONG 

Akarui, que atua no município desde 2003, desenvolvendo projetos agroflorestais. O projeto 

que, praticamente, qualificou a entidade para assumir essa responsabilidade é anterior ao 

PDRS, começou a ser desenvolvido em 2007 e é conhecido como Semeando 

Sustentabilidade. Esse projeto visava o repovoamento da palmeira juçara na região e era um 

dos focos do PDRT – Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, financiado pela Fíbria.56  

Os associados da ONG são pessoas que partilham a missão institucional da entidade, 

que é o desenvolvimento rural sustentável. Na sua maioria, eles adotaram São Luís do 

Paraitinga como sua residência, mas não são luisenses e nem todos são agricultores. Os 

beneficiários dos projetos não são necessariamente filiados à ONG. 

A enchente ocorrida em São Luís do Paraitinga, em 2010, tornou o município um foco 

de atenção das instituições públicas voltadas para a questão do meio ambiente. No verão 

desse ano, o nível do Rio Paraitinga subiu 10 metros acima do normal, provocando um 

desastre de grandes proporções no município. É nesse ambiente que o projeto PDRS/SAF 

surge como uma das alternativas para a adoção de maneiras de produção dos agricultores 

na perspectiva de preservação do meio ambiente, contribuindo para evitar futuros acidentes. 

Como o município de São Luís do Paraitinga tem 70% de sua área em pastagens, a 

partir do final de 2013 foram liberados recursos do PDRS para os projetos silvipastoris,57 

                                                           
55 O município de São Luís do Paraitinga conta com 10.493 habitantes e cerca de 40% de seus habitantes residem 
em área rural, proporção muito acima da média estadual (3,7%). 

Entre os indicadores selecionados, três deles colocam o município entre as situações mais desfavoráveis aqui 
verificadas. Destaque para o rendimento per capita de R$ 489,18 – cerca de metade do Estado – e a expressiva 
presença de famílias nas faixas de renda mais baixas: cerca de 10% dos domicílios com renda familiar per capita 

de até ¼ do salário mínimo e 32,3% de até ½ salário mínimo, essa última a maior proporção entre os municípios 
investigados.  

Os empregos formais da cidade estão sobretudo no setor de Serviços (50,6%), seguido pelos do Comércio (20,9%) 
e Agricultura (20,7%). A Indústria emprega em proporção menor (7,7%), mas é o setor que melhor remunera seus 
trabalhadores (média de R$ 2.318,85), vindo a seguir o maior empregador, o setor de Serviços, pagando em média 
R$ 2.119,56 aos seus trabalhadores. Sobre os indicadores municipais ver: <www.imp.seade.gov.br/ 
frontend/#/perfil>. 
56 A Fíbria é uma empresa resultado da fusão da Votorantim e da Aracruz, cujo foco é a celulose. Todos os projetos 
que eles apoiam têm a ver com preservação do meio ambiente. E o PDRT, principalmente, é um retorno social 
que eles tiveram que apresentar em comunidades nas quais eles atuam, gerando impactos. São Luís é uma das 
comunidades impactadas com a plantação de eucaliptos da Votorantim, da Fíbria. 
57 O sistema propõe a criação de gado num sistema de rodízio dos pastos, conhecido como piqueteamento de 
pasto. Esse rodízio permite o descanso dos pastos para recomposição da vegetação, melhorando a alimentação 
do gado e, sobretudo, evitando a erosão do solo. 

http://www.imp.seade.gov.br/%20frontend/#/perfil
http://www.imp.seade.gov.br/%20frontend/#/perfil
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visando a recomposição do solo e a diversificação da vegetação. Com isso, foram realizadas 

quatro capacitações com o professor Jurandir, especialista nesse tipo de SAF, e montado um 

projeto-piloto. 

O programa PDRS/SAF conta com 14 famílias beneficiárias, em 16 áreas. Três dessas 

áreas têm os dois sistemas, o silvipastoril e o agroflorestal. No total, são oito áreas com SAF 

e oito áreas com o sistema silvipastoril.  

No grupo de beneficiários podem ser encontrados agricultores tradicionais e os “novos 

rurais”. Esses últimos foram para São Luís do Paraitinga, se instalaram e assumiram a 

agricultura como seu meio de vida. A representante da Akarui classifica os beneficiários em 

três perfis: 

O agricultor que é nativo e tem vontade de fazer, que tem vontade de mudar, tem uma mente 

aberta, que está empenhado naquela mudança e acompanha as mudanças e quer inovar e 

toma iniciativa e vai para a frente. Tem aquele agricultor que espera cair do céu na cabeça 

dele, mesmo assim vai reclamar. É desconfiado e acomodado e não sabe se quer deixar de 

ser, porque está bom, está recebendo, se receber uns reais a mais está tudo bem. E tem esse 

novo rural. O novo agricultor que está chegando, que vem de uma experiência externa. Gente 

que já viajou para fora, urbana, de cidade grande, que já tem uma formação diferenciada que 

não está relacionada ao meio rural. É técnico de informática, é da comunicação, ou, às vezes, 

até está relacionado, mas que vem de uma outra experiência, tem um outro olhar para esse 

sistema. Então ele já entende, eu não preciso ficar discutindo com ele. Ele já está convencido, 

por isso ele veio para cá. Então eles demandam muito mais a assessoria da gente. 

 

A entidade, além de prestar orientação e assistência técnica aos que a procuram para 

projetos de agricultura orgânica ou agroflorestais, é responsável pela assistência técnica do 

projeto PDRS/SAF. No momento da implantação, duas técnicas assumiram essas funções. 

Na fase atual, em que o SAF está mais adiantado, a Akarui tem um técnico à disposição.  

Origens e trajetória da entidade 

A ONG Akarui surgiu com o propósito de desenvolver projetos com foco no 

desenvolvimento rural sustentável e melhoria da qualidade de vida no campo. Em sua fase 

inicial, enquanto tentava captar recursos, desenvolvia atividades pontuais, na educação, em 

escolas, ajudando em atividades culturais do município. 

Em 2006, foi estruturado o programa de recuperação chamado Semeando 

Sustentabilidade, com o patrocínio da Votorantim e depois da Fíbria. Esse projeto era o PDRT 

– Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, cujo foco principal era o repovoamento da 

palmeira juçara no município.  

A entrevistada, dirigente da entidade, descreve a experiência da Akarui com o Projeto do 

PDRT: 
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A proposta de repovoamento da juçara no município foi do gestor do Parque que tinha uma 

lista de proprietários interessados a partir da tese de mestrado dele que tratava do tema. Então, 

a primeira etapa do projeto consistia em produzir mudas a partir de sementes coletadas no 

parque e essas mudas seriam entregues para os proprietários registrados na tese de mestrado 

dele. A partir dessa listagem inicial de proprietários nós produzimos as mudas e fizemos a 

entrega. Foram produzidas trinta mil mudas de juçara e para nossa surpresa faltaram mudas. 

Na segunda etapa do projeto, entraram mais mudas a serem doadas e foi iniciado um trabalho 

de formação e capacitação com agricultores do entorno do parque para produzir mudas. Porque 

essas mudas eram produzidas no viveiro do Instituto Florestal em Pindamonhangaba. Não tinha 

sentido tirar a semente daqui levar a semente para lá, produzir lá e voltar com essa muda para 

cá. Essa renda pode ser gerada aqui, envolve a comunidade do entorno por um processo de 

proteção e restauração da espécie e gera uma relação com o parque. Aí começou a fazer 

formação e capacitação para a produção de mudas e para a produção de polpa de fruta que é 

a polpa da juçara. Esse projeto durou sete anos com a Fíbria sendo apoiadora e aí tem dois 

anos que eles deixaram de apoiar o projeto. (Dirigente da ONG Akarui) 

 

Segundo a entrevistada, a comunidade continua colhendo e produzindo mudas. Nesse 

processo dois agricultores se tornaram viveiristas e continuam produzindo mudas de juçara e 

mudas nativas de outras espécies.    

No início do projeto Semeando Sustentabilidade, a Akarui começou a trabalhar com 

os pomares, que em geral são cuidados por mulheres, no sentido de diversificar as espécies 

frutíferas e espécies nativas. O objetivo era ampliar o trabalho dentro das propriedades que 

até então era focado na palmeira juçara. Além disso, a Akarui conseguiu recursos do BNDES 

para projetos de restauração florestal nas nascentes, nessas mesmas propriedades. A etapa 

seguinte foi começar a trabalhar com as hortas, ampliando ainda mais o trabalho nas 

propriedades. 

Estratégias de atuação da entidade 

A partir da enchente que atingiu São Luís do Paraitinga em 2010, várias entidades e 

instituições se reuniram para discutir e tomar medidas, estabelecendo-se a partir daí 

importantes parcerias. A entrevistada fala sobre esse processo: 

Conversamos muito com um grupo de parceiros, de instituições parceiras e a gente foi 

alinhando com essas parcerias as atividades, as ações no município, as estratégias de ação 

para cada coisa. Escrevemos um projeto para o Fehidro, que é do comitê de bacias e, em 2013, 

na oficina do Jurandir, a gente já vinha se reunindo, periodicamente. Esse grupo de parceiros 

fortaleceu-se com as oficinas de pastagem que a gente trouxe. Faziam parte a Cati, a 

Assessoria de Agricultura do Município, a Akarui, a secretaria, alguns pesquisadores da 

Unicamp que estão direto aqui em São Luís e a Fundação Florestal. A gente se juntou num 

grupo e fazia reuniões mensais, a partir de então. E esse grupo se tornou o Conselho Gestor 

do PDRS. Então a gente faz reuniões periódicas, onde a gente troca, delibera, decide, discute 

sobre as ações não só do PDRS. Hoje esse grupo tem um nome que é Rede Suapa – Rede de 

Desenvolvimento Sustentável do Alto Paraíba, que é a nossa região. (Dirigente da ONG Akarui) 
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Perfil dos associados e das famílias beneficiárias 

A Akarui atraiu para seu projeto pessoas que compartilham os mesmos objetivos: 

trabalhar por um desenvolvimento rural sustentável. A maioria deles não nasceu em São Luís, 

mas escolheu a cidade para morar. Nem todos os associados são agricultores e os que não 

são vêm de diversas áreas como educação, música, etc.  

A entrevistada fala da dificuldade de manter esse tipo de entidade e o momento pelo 

qual estão passando: 

A gente está elegendo uma nova diretoria sem ter gente para assumir os cargos. Tem pouca 

gente que queira assumir ou que possa assumir. A gente está passando por um momento 

interno de reflexão: o que é a entidade, porque somos associados e o que queremos enquanto 

associados. (Dirigente da ONG Akarui) 

 

Os beneficiários do PDRS não são necessariamente associados à Akarui. O projeto 

contou com a adesão de 14 famílias em 16 áreas. Três dessas áreas têm os dois sistemas: 

silvipastoril e agroflorestal. No total, são oito áreas com SAF e oito com o sistema silvipastoril.  

Os beneficiários são todos agricultores, tanto os de origem rural como aqueles que 

vieram de fora e se instalaram em São Luís do Paraitinga, assumindo a agricultura como meio 

de vida. 

Participação no PDRS/SAF 

O desastre provocado pela enchente de 2010 atraiu para o município a atenção e 

recursos destinados a medidas que a médio e longo prazos pudessem evitar essas 

catástrofes. É nesse quadro que se insere o PDRS em São Luís do Paraitinga. A entrevistada 

faz um histórico desse processo:  

Quando veio a enchente, a Secretaria do Meio Ambiente esteve presente aqui todo momento. 

A Secretaria do Meio Ambiente praticamente assumiu um compromisso de fazer algo pelo 

município. Outras Secretarias de Estado também se mobilizaram como as Secretarias de 

Planejamento e Turismo. Foi quando surgiu então o projeto GEF.  

O GEF é um programa de três Estados: São Paulo, Rio e Minas junto com a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, financiado pelo Banco Mundial, com foco em mudanças climáticas, para 

preservação da bacia do Rio Paraíba. Esse projeto tem tudo a ver com o PDRS porque nele 

São Luís do Paraitinga tem um destaque. A Bacia do Paraitinga é contemplada nesse projeto 

no Estado de São Paulo. É a única cidade que vai receber um projeto, uma parte dele inteiro, 

com olhar próprio para São Luís. Isso em função da enchente. Na proposta para São Luís do 

Paraitinga definiram-se atividades, metas, focos que é o PDRS. As propostas estão voltadas 

para trabalhar com a conservação do solo, com as alternativas produtivas para aquelas áreas 

rurais. A ideia é aliar conservação e produção no meio rural para que isso não seja uma coisa 

distante do produtor.  Aí entraram os SAFs, os sistemas silvo pastoris com pastagens. Então o 

PDRS já tinha essa cara. Em 2013, pelo PDRS, vieram os recursos. (Dirigente da ONG Akarui) 

Como o município tem uma grande área de pastagens, o PDRS destinou parte dos 

recursos com o manejo silvipastoril. Essa parte do projeto foi orientada pelo professor 
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Jurandir, que ministrou quatro oficinas no município e montou o projeto-piloto. Foi o primeiro 

trabalho da Akarui com pasto e a entrevistada falou sobre a importância dele:  

Até então, a gente conseguia dialogar com os produtores com relação a juçara, nascente, 

pomar, quintal agroflorestal, que muitas vezes tem a ver com o trabalho da mulher, que é 

menosprezado. O difícil era mexer no pasto. Quando a gente fez as oficinas com o Jurandir, 

em 2013, pela Secretaria, a gente conseguiu espaço com os agricultores. Então, eles passaram 

também a nos ouvir e começar a estabelecer uma relação de respeito.  Era um grupo de 

produtores que, praticamente, só tinha homens. E no nosso grupo só tinha mulheres, nenhum 

homem. Então foi uma conquista, também nesse aspecto. (Dirigente da ONG Akarui) 

 

A representante da Akarui reclamou bastante do que considera exigências 

burocráticas do PDRS, na sua percepção, inadequadas às características e possibilidades de 

uma ONG. 

[...] precisaria de mais dois anos se eu tivesse que cumprir o rito da forma como eles querem 

que a gente faça. Se a gente não dá os nossos pulos, os nossos jeitinhos e conversa lá com o 

fornecedor, depois a gente acerta, dar o nosso jeito, as coisas não iam acontecer. É muita 

exigência. Já falei isso outras vezes, nós não somos o Estado comprando. Eu sou uma entidade 

comprando, então não é possível que eu tenha que seguir a mesma regra burocrática que o 

Estado tem para fazer as coisas. E eles exigem de nós como se eu tivesse um setor de compras 

especializado para fazer isso. Eu não tenho. Ou eu faço ou é o Ismael [responsável pela 

assistência técnica] que faz. (Dirigente da ONG Akarui) 

Assistência técnica e capacitação 

Segundo a entrevistada, os beneficiários tiveram acesso a capacitações, reuniões, 

oficinas e foram realizados mutirões no âmbito do PDRS. No início do projeto, a Akarui 

contava com duas profissionais para prestar assistência técnica: uma era responsável pelo 

SAF e a outra pelas pastagens. Elas saíram e foram substituídas por um técnico que ficou 

responsável por tudo, já que o projeto estava 70% concluído. 

A Akarui também é procurada pelos novos rurais para uma série de demandas, como 

explica a entrevistada: 

A gente tem muita gente vindo para São Luís morar na zona rural, principalmente, e produzindo 
alguma coisa. A Akarui é muito procurada por essas pessoas. Então, a entidade acaba fazendo 
a parte da assistência técnica do município. A gente chegou até a trabalhar de porta fechada 
por não conseguir atender todo mundo. O município não consegue atender nessa linha de 
trabalho da gente. Como as ONGs fazem em todo lugar. E a gente trabalha com agroecologia, 
não trabalha com agricultura tradicional. Então, quem vem para conversar com a gente já vem 
sabendo que a gente tem essa linha. E quem vem de fora, que é esse novo rural que está 
vindo, já quer isso. Ele quer produzir orgânico. Quer produzir uma coisa diferenciada. Ele acha 
que vai ter um valor agregado, diferenciado, então, já vem por causa disso. (Dirigente da ONG 
Akarui) 

Comercialização da produção 

A Prefeitura de São Luís do Paraitinga cedeu espaço e autorizou a realização da 

feirinha dos agricultores ligados aos projetos da Akarui para comercialização de seus 
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produtos. Lá são vendidos os produtos dos agricultores vinculados à associação da localidade 

do Mato Dentro, beneficiários do PDRT e do PDRS, projetos capitaneados pela Akarui. 

Além da feira em São Luís, os agricultores estão indo para a feira de Taubaté. No Mato 

Dentro já se estabeleceu uma rota turística da agroecologia. Então, se vendem os pacotes 

para turistas, para escolas, para diversos grupos interessados, ao longo do ano.  Segundo a 

representante da Akarui, é um trabalho difícil porque estão trabalhando contra a correnteza. 

Os agricultores também vendem parte da produção para o PNAE (merenda escolar). 

A entrevistada relatou problemas que dificultam o trabalho da feira, que exige 

colaboração e entendimento entre os produtores: 

[...] quem está na feira e que tem um foco na feira consegue vender. Mas a gente tem tido 

bastante problemas com ela, por causa das dificuldades de organização dos próprios 

agricultores. Eles têm uma cultura de não ser cooperativo, de não ser coletivo. Então tem uma 

briga, uma discussão de um individualismo muito forte. Então a gente faz um trabalho difícil. As 

pessoas não conseguem ver como uma coisa realmente boa o trabalho coletivo. Porque aí 

entram as relações pessoais e começa a azedar. (Dirigente da ONG Akarui) 

 

Ela explica as dificuldades que enfrentam para implementar um trabalho 

coletivo: 

Esse comportamento tem uma história. Você tem um momento na nossa vida rural que sempre 

foi coletivo. Os mutirões eram coletivos, as trocas eram coletivas, as festas eram coletivas. Era 

tudo coletivo. Em algum momento isso se cortou, se rompeu. Quando foram colocados os 

técnicos, o banco e a pesquisa à disposição da adubação química e criou a situação de que 

ele não precisava mais chamar o vizinho para fazer mutirão na casa dele. Passa roundup em 

tudo e você não tem mais mato. Para que você vai pedir para os seus colegas virem ajudar a 

roçar a sua área. E aí foi se estabelecendo uma individualização das coisas. (Dirigente da ONG 

Akarui) 

Manutenção e expansão do SAF 

A representante da Akarui aponta, como um dos exemplos dos aspectos positivos do 

PDRS, o caso de um produtor, também entrevistado nessa pesquisa:  

[...] ele como beneficiário do projeto foi capacitado na época que o professor Jurandir veio. Ele 

se encantou. Adorou. Entrou no projeto com a gente, a gente ampliou a área, deu suporte 

técnico, deu assistência, dá até hoje e ele se capacitou na instalação da cerca elétrica e fez 

todas as cercas elétricas do projeto. Então, hoje ele é a pessoa para fazer cerca elétrica no 

município. Não precisa chamar ninguém de fora. Ele sabe, fala, tira dúvidas, ele vai na casa do 

outro e diz como é que é. Então ele se empoderou do conhecimento e ele gosta de trocar, de 

ensinar, de fazer. Foram muitos os resultados da pastagem. O pessoal está muito contente 

com o resultado. Viu que isso é possível. (Dirigente da ONG Akarui) 

A continuidade do projeto PDRS/SAF nas condições adversas de crise é objeto de 

reflexão da entrevistada na busca de possíveis encaminhamentos e soluções: 

O projeto acaba agora em março. Esses agricultores vão continuar, mas nós gostaríamos que 

isso se multiplicasse. Tanto é que a proposta do projeto é essa. Como é que a gente gera 
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política pública que atenda não só esses 16, 14, mas que seja para o município todo. Hoje a 

gente tem uma grande preocupação em relação ao futuro. Como vamos falar desse futuro 

numa situação de crise, numa situação de golpe, de sucateamento do que é público? Enfim, é 

a situação que está posta, de diminuição dos recursos cada vez mais para a agricultura familiar, 

para a educação, para tudo. 

Por tudo o que a gente tem percebido a situação de crise até ajuda nesse sentido que as 

pessoas têm de se ajudar e não depender tanto de recurso, dinheiro para comprar alguma 

coisa. Elas se viram. Hoje, o que eu acharia imprescindível é a gente continuar com o processo 

de formação e organização dessas pessoas. Então, a assessoria técnica pode ser importante 

para ensinar a plantar e instalar cerca. Não pode ser um trabalho voluntário. Tem que ser algum 

que nos ajude a continuar no trabalho de formação, de organização e de multiplicação. O resto 

a gente se vira. A gente vende para outra feira, angaria fundos, compra material que está 

faltando, inventa. Ele [o beneficiário em questão] adora inventar equipamento para fazer cerca 

elétrica, faz troca. O pessoal vai para a roça e sempre vem com um monte de semente, de 

estaca. Num segundo momento dá para a gente juntar um recurso e comprar uma semente de 

adubação verde, então vamos fazer alguma coisa que a gente junta o dinheiro e compra no 

coletivo. Então, o recurso financeiro, neste momento, para comprar insumo não é importante. 

O importante é esse processo de aglutinação de trazer as pessoas, de estabelecer relações, 

de motivar um ao outro. Porque quando você está junto você se motiva, aí o outro vem e te 

motiva, a gente junto se organiza. É manter esse fogo aceso. Fogo que não pode acabar. O 

resto o povo se vira. É isso. (Dirigente da ONG Akarui) 

Entrevistas com beneficiários do PDRS 

Beneficiário 1 

Idade: 45 anos 
Sexo: masculino 
Composição familiar: marido e mulher 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção 

O entrevistado e a esposa residem em São Luís do Paraitinga há nove anos, em uma 

chácara com 2,2 hectares. Sua área de SAF é de 4 mil metros quadrados e, somada a área 

de APP na beira do rio, perfaz um total de 6 mil metros quadrados de área preservada. O 

casal pode ser caracterizado como típicos novos rurais e ele conta a trajetória de ambos: 

Tanto eu como minha esposa nascemos em São Paulo, ela em Pinheiros e eu no Itaim Bibi. 

Ela fez jornalismo e eu publicidade. A gente trabalhou na área até 2000. Cansados da área de 

comunicação, a gente resolveu realizar um sonho que era morar fora um tempo. A gente foi 

pra Londres e ficou por lá oito anos. A gente já conhecia São Luís por conta de carnaval, tinha 

parente aqui, às vezes passava por aqui indo pra Ubatuba. Então já tinha alguma pequena 

afinidade e conhecimento da cidade de São Luís. Em Londres pensamos em comprar um lugar 

para morar quando voltasse para o Brasil. Quando a gente saiu de São Paulo, já decidiu que 

não voltaria mais para lá, vimos que era gostoso morar fora, no interior. Moramos em 

Pindamonhangaba e Taubaté. Aí a gente escolheu São Luís. Na época, minha irmã, que 

também tem uma pousada aqui, nos ajudou a olhar e procurar um lugar dentro do dinheiro que 

a gente tinha disponível. Ela procurou essa chácara por três anos até que achou. A gente 

mandou o dinheiro sem ver o lugar. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 
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A possibilidade de usufruir de uma qualidade de vida melhor atraiu o casal para o 

município. O entrevistado diz que vive com muito menos dinheiro e tem uma vida bem melhor, 

com tranquilidade e segurança. Ele fala dessa sensação de liberdade que procurou 

conquistar:  

Eu fui descobrir liberdade e segurança de verdade, mesmo, quando morei fora. Aquela coisa 

de andar pela rua e não ter que me preocupar com ninguém me assaltar, nada. A gente viveu 

de bicicleta os oito anos em Londres. [...] E isso São Luís oferece ainda. Essa liberdade, essa 

tranquilidade. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

 

A chácara adquirida estava um pouco abandonada e era utilizada para lazer pelo 

antigo proprietário. Nos primeiros anos o casal experimentou algumas atividades para 

sobreviver, mas não produziram muito em suas terras. Foi a partir da filiação à ONG Akarui, 

em 2009, que encontraram novas possibilidades, por meio do projeto de repovoamento da 

palmeira juçara no município. 

[...] uma das atividades era com composteira, minhocário, produção de mudas e uso da polpa 

da Juçara. Então, aos poucos, a gente foi desenvolvendo essas atividades e plantando essas 

coisas em casa. [...] eles viabilizaram a construção de viveiros para a produção de mudas e aí, 

durante três anos a gente trabalhou com isso. Mudas de juçara e depois mudas de outras 

nativas para atender projetos daqui da Akarui também. Porque a Akarui tinha demanda por 

mudas mas não tinha pessoal que produzisse mudas aqui em São Luís. Então a gente 

produziu, nos três anos de viveiro, 30 mil mudas de árvores. Coisa que, para um viveiro familiar, 

até que é um número razoável.  

[...] Foi bom. Foi muito legal a experiência do viveiro, mas a gente decidiu não trabalhar com 

isso também. Porque você acaba querendo fazer muita coisa e não faz nada direito. 

(Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

 

Na avaliação do agricultor, as mudas da palmeira juçara e de cambuci plantadas na 

sua chácara se adaptaram bem ao lugar. Por serem nativas, são muito mais fáceis de serem 

manejadas, não requerendo muito cuidado. Com isso, o casal consegue cuidar da chácara 

prescindindo da ajuda de empregados. As palmeiras de juçara ainda vão demorar de quatro 

a cinco anos para dar frutos, mas as de cambuci já começaram a produzir em 2015. 

A produção de granola é uma das atividades do casal há bastante tempo, que é 

facilitada por exigir uma estrutura produtiva pequena. Com o tempo eles começaram a 

incorporar ao produto a polpa da fruta da juçara; depois incorporaram a polpa do cambuci, 

que vai junto com os outros ingredientes para o forno. Além da granola com essas polpas, o 

casal produz geleia de polpa de juçara e licor de jabuticaba para comercializar em diversos 

lugares. Ele relata como foi sendo estruturada a produção de granola, atividade que vem 

constituindo importante experiência para o casal:  

A gente começou em uma cozinha caseira, que tinha em casa, mas aí foi crescendo. Então, a 

gente vai ter que construir uma cozinha externa. No momento, usamos a cozinha da pousada 
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da minha irmã nos dias que não tem movimento de hóspedes (duas ou três vezes por mês). É 

uma cozinha vistoriada, liberada pela vigilância sanitária. A granola a gente produz, embala e 

tem durabilidade de seis meses. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga)  

 

A produção na chácara só é suficiente para pagar as contas, conforme o entrevistado. 

O orçamento doméstico é complementado pelo trabalho da mulher na recepção de uma 

pousada e uns bicos que ele consegue fazer. Ele utiliza sua caminhonete para realizar 

carretos, mudanças, levar pessoas a São Paulo para compras ou tratamento de saúde. Eles 

usam os serviços públicos de saúde disponíveis no município e descrevem essa experiência, 

avaliando diferentes aspectos envolvidos no acesso ao sistema de saúde: 

Quando voltamos pra cá decidimos utilizar o SUS. Pra nossa surpresa, achamos o sistema 

muito bom. Você consegue entrar e ser atendido. O problema dele é que é um sistema muito 

complexo, muito burocrático e que depende muito da pessoa que está atendendo ali, naquele 

momento. Não é um sistema que sozinho dá conta, independente da competência de quem vai 

te atender. Não tenho o que reclamar, a não ser o tempo, porque, às vezes, não dá pra esperar 

tanto tempo, você marca uma consulta e só vai conseguir ser atendido daqui a seis meses. 

Agora, você só não pode contar com o SUS na hora da emergência, porque a hora que deu 

emergência, esquece. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

O PDRS e a implantação do SAF 

O contato com o PDRS se deu em 2014 ou 2015, conforme relatou, mas o projeto só 

começou de fato em 2015. Na sua chácara, o SAF está sendo implantado e ainda não produz 

para comercialização. A capacitação e a coordenação da implantação foram realizadas pela 

técnica da Akarui, engenheira agrônoma especializada em agroecologia.  

O entrevistado conta que a Akarui deu início ao PDRS em São Luís do Paraitinga 

convidando todos os produtores da cidade para um evento na Casa da Agricultura, em que 

foi exposto o projeto. Foram esclarecidas as responsabilidades dos produtores, da Secretaria 

do Meio Ambiente e da Akarui. A implantação e organização do SAF na sua propriedade são 

descritas a seguir:  

Meu SAF foi feito com muito planejamento. A Aline [agrônoma da Akarui] nos ensinou a planejar 

dentro daquilo que a gente gostaria de ter. A gente queria trabalhar com frutas nativas. A Aline 

e o Ismael, que é o técnico que entrou no seu lugar, nos ajudaram muito. 

No nosso SAF, das frutíferas nativas nós plantamos cambuci, jaracatiá, grumixama, goiaba 

amarela, goiaba vermelha, algumas que não são nativas, banana, acerola, atemoia, etc. 

Tem muda que veio num tamanho grande, num porte grande, outras que vieram pequenas, 

dentro do recurso que tinham. Poderia implantar primeiro as mudas grandes e esperar as outras 

para um segundo momento ou atrasar um pouco e implantar tudo de uma vez. Escolhi a 

segunda opção. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

 

O entrevistado avalia que, no caso do SAF, quanto mais desenvolvido for seu cultivo, 

mais fácil fica de manejar, diferentemente da fase de implantação, quando os desafios são 
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maiores. Ele compara a área nova de SAF com a área que tem mais tempo de implantação 

(do projeto de repovoamento da palmeira juçara): 

A minha área é mais difícil de manejar, porque é uma área muito aberta, bate muito sol e tem 

muito capim, enquanto na outra área, que já foi implantada há mais tempo [do projeto da 

palmeira juçara], ela já está mais sombreada, então ela me fornece muito mais adubação verde 

e biomassa pra usar como adubo e fica muito mais fácil de manejar do que essa área nova. 

(Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

 

Ele reconhece as vantagens em trabalhar no SAF em São Luís do Paraitinga por meio 

de mutirões, destacando, inclusive, seus resultados. Mas, ao mesmo tempo, revela algum 

desconforto em relação a essa prática estranha à cultura dos agricultores local.  

Implantar o SAF por meio de mutirão foi uma proposta inicial da Aline, antiga técnica, mas não 

deu muito certo. Não é da cultura daqui essa coisa de mutirão.  

Com mutirão é muito mais rápido para implantar o SAF. Coisa que você leva uma semana, 

duas, três, em um dia acaba fazendo. Teve um mutirão que estavam a Aline, meu pai, eu e 

outro produtor. A gente fez o plantio de cinquenta e seis mudas, todas juntas. Sozinho talvez 

não desse pra fazer tudo. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

Assistência técnica e capacitação 

A necessidade de assistência técnica em todas as fases do SAF, respeitando sua 

diversidade e especificidade, foi reafirmada pelo agricultor, que falou também sobre a 

qualificação necessária para esse tipo de assessoria. 

[...] cada fase tem seus problemas a serem resolvidos. Mas tem que ser uma assistência 

técnica especializada em agroecologia. A agroecologia é diferente do orgânico. Na produção 

orgânica você quer produzir natural, mas tem que comprar tal e tal coisa pra produzir desse 

jeito. Na agroecologia a essência é outra: você vai produzir com o que tem na sua propriedade. 

Até fazer muda, de repente. Por exemplo, você tem um pé de cambuci então vamos tentar 

fazer desse pé outros dez, daí mais três anos a gente faz desses dez mais outros. Por isso que 

a assistência técnica especializada é fundamental. Não pode ser um agrônomo tradicional, 

ligado às técnicas tradicionais. Tem que ser formado nesta concepção de agricultura. 

(Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

Comercialização da produção 

O entrevistado relatou as dificuldades para a comercialização de seus produtos em 

São Luís do Paraitinga e as alternativas encontradas para escoar a produção de granola e 

geleia de juçara:  

Aqui a gente não tem muito recurso financeiro. É difícil demais viver daqui, gerar dinheiro aqui. 

Por isso que a gente tem essa necessidade de vender produto em outros lugares, porque aqui 

não gira dinheiro. Os comerciantes que têm mais dinheiro aqui são os de material de construção 

e supermercado, necessidades básicas. 

Em São Luís, a granola e a geleia não são o tipo de produto que o pessoal consome. Vendemos 

em Ubatuba, no Tachão, no Itaguá, numa loja de produtos naturais. Desde junho conseguimos 

um espaço no Empório Mata Atlântica do Instituto Atala no Mercado de Pinheiros. O box está 
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dividido em três biomas: Amazônia, Pampa e Mata Atlântica. Eles pegaram não as granolas 

todas, mas as que têm cambuci e as que têm juçara e a geleia de juçara também. Então, pelo 

menos para esses três produtos que se encaixam na proposta do box, a gente conseguiu 

mandar para lá. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

 

Em São Luís do Paraitinga funciona uma feira orgânica que acontece no calçadão da 

cidade às sextas e sábados, destinada aos produtores da localidade de Mato Dentro. Essa 

comunidade é beneficiária do projeto PDRT – Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, 

capitaneado pela Akarui, destinado às localidades que estão no entorno de áreas de plantio 

da Fíbria. Para comercializar os produtos na feira é necessário ser membro da Associação 

dos Produtores de Mato Dentro, mesmo não sendo morador do bairro. Essa feira é um dos 

locais onde o entrevistado comercializa geleias, granola, algum excedente da sua produção e 

licor de jabuticaba. O produtor aborda os problemas que identifica na feira de orgânicos de 

São Luís, relacionando-os à cultura local, na sua visão, influenciada pela reduzida dimensão 

do município e de suas relações sociais. 

Em cidade do interior pequena, mudar um costume é uma coisa dificílima. Isso é muito típico 

aqui de São Luís, são muito fechados entre eles. Então dificulta muito na hora de você passar 

uma ideia nova. Mas, apesar disso, a feira cresceu muito nesses três anos de implantação. 

Eles já vêm com muito preconceito, coisa de que o orgânico é muito mais caro. Com o tempo 

eles vão percebendo que não é bem assim. São vários tipos de desafios. A feira precisa de 

mais produtos e produtores para crescer. Ela ainda está um pouco restrita aos produtores que 

fazem parte dela há dois anos. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

Avaliação do SAF 

A avaliação do produtor em relação ao programa é muito positiva, considerando os 

benefícios pessoais e coletivos decorrentes dessa experiência. Entre os méritos observados, 

ele destaca a efetiva mudança de paradigma na maneira de plantar e produzir que vem sendo 

instituída a partir das práticas promovidas no âmbito do PDRS. Em sua percepção houve 

finalmente um avanço em relação ao discurso ambientalista.   

O PDRS, no meu caso específico, tornou real a implantação do SAF. Recebi mudas, 

assistência técnica, acompanhamento, capacitação, maquinário. Não maquinário pesado, mas 

enxada, facão. A Akarui já tinha alguns equipamentos de outros projetos, como a 

motocoveadeira, que serve para fazer uma cova que a gente chama de berço e é onde se 

coloca a muda. 

O PDRS tem um papel importantíssimo, principalmente dentro de um tema que é novo pra 

gente, a agroecologia. A gente está quebrando um paradigma, mostrando uma outra maneira 

de plantar e o que é muito bonito, emocionante. Quando a gente conversa com os produtores, 

o pessoal que se converteu, eles dizem que não abrem mais mão de mexer com a agroecologia. 

A agroecologia virou agora fundamento de vida. Era um discurso muito difícil de encaixar dentro 

dos grupos ambientalistas, que só falavam em preservação. A agroecologia tem uma magia de 

poder fazer com que dois lados se entendam. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 
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Nessa direção, o entrevistado destaca as mudanças observadas em sua propriedade, 

atribuindo-as não só ao SAF, implantado por meio do PDRS, que é muito recente, mas 

também ao resultado de tudo que foi realizado em sua chácara nos últimos anos, inclusive o 

projeto Juçara. Ele compara sua área, em visível recuperação, com a área vizinha em 

contínua erosão.  

Mudou tudo na minha propriedade: a quantidade de verde, de árvores no lugar. Agora tem jacu, 

tucano, que não tinha no lugar. É um crescimento exponencial, ano após ano explode, 

acontece, aparece assim. 

Eu pego imagem do Google lá de casa de 2003 e vejo a de hoje, nem parece o mesmo lugar. 

A parte de trás da casa era um areião batido quando a gente comprou. [...] parecia uma praia. 

Hoje já tem um gramadão enorme, tem um monte de coisa plantada e a diferença disso é brutal. 

Antes todo mundo via a casa, todos os vizinhos viam, hoje ninguém consegue ver mais. A gente 

fez um muro verde em volta. 

A diferença é visível nas terras de quem está preservando e quem não está. A minha terra está 

crescendo, enquanto a do meu vizinho, que não preserva, o rio vai comendo a terra dele. 

Quando começa a crescer uma arvorezinha, eles cortam com a foice para ficar limpinho pro 

gado. (Beneficiário 1, São Luís do Paraitinga) 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

O entrevistado considera que seria possível a continuidade do projeto sem os recursos 

que foram disponibilizados até o momento, mas os resultados não seriam os mesmos. Ele diz 

ainda que, se os recursos não tivessem sido disponibilizados, o projeto estaria na sua cabeça 

para um dia, quem sabe, colocar em prática. Outro aspecto apontado como essencial para 

viabilidade do projeto é a existência de assistência técnica. 
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Beneficiário 2 

Idade: 51 anos 
Sexo: masculino 
Composição familiar: casal (dois filhos adultos que moram fora) 

Origens e trajetória da família e caracterização da produção 

O entrevistado nasceu em Nazaré Paulista e veio com a família para São Luís do 

Paraitinga na década de 1970. Na época, seu pai era vivo e eles trabalhavam com gado 

leiteiro. Depois que o pai faleceu, ele e os irmãos continuaram administrando a fazenda, 

tirando leite. Depois resolveram separar os negócios e pararam de produzir leite. O produtor 

explica os motivos de ter optado pela criação de gado de corte:  

A topografia do terreno não é apropriada para o leite. Hoje em dia, você tem que tirar grande 

quantidade de leite, tem que ser em grande escala, tirar mil, dois mil litros de leite por dia para 

compensar. O gado de corte dá bem menos trabalho do que o gado leiteiro. Tem que ter pasto 

bom, tanto para gado de corte como leiteiro. O lucro está no pasto. (Beneficiário 2, São Luís do 

Paraitinga) 

 

Os filhos do entrevistado são adultos e cursaram faculdade. A filha tem 24 anos, é 

técnica em logística e se formou em Administração. Seu filho, com 21 anos, fez formação para 

preparador físico. Segundo o pai, “graças a Deus saíram da roça”. Os dois cursaram o ensino 

médio em São Luís do Paraitinga e faculdade em Taubaté. A filha, apesar de não morar em 

São Luís, ajuda o pai na administração da criação de gado, organizando e alimentando 

planilhas que elaborou para esse fim. 

O entrevistado relata que o acesso à educação já foi difícil na região, mas agora a 

prefeitura fornece transporte escolar para as crianças. Quanto aos serviços de saúde, ele 

considera muito precários.  

A saúde é meio precária. A rede de saúde do SUS tá bem complicada. Tem posto de saúde 

aqui e eles vão agendando. Em uma emergência a gente vai no pronto-socorro de São Luís. 

(Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

Como o sítio está localizado perto do município de São Luís do Paraitinga, o acesso a 

serviços ofertados pela cidade é facilitado. 

O PDRS e a implantação do SAF 

O PDRS ofereceu aos criadores de gado para leite ou corte o projeto silvipastoril, 

destinado a evitar danos ambientais provocados pela erosão do solo e melhorar as pastagens, 

aumentando a diversidade da forragem e a produtividade. Nesses projetos, a presença de 

árvores, dispostas de forma adequada, favorece o bem-estar do animal e contribui para a 
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melhoria e proteção da produção forrageira. As árvores também podem servir como divisas, 

barreiras ou quebra-ventos.  

O contato do entrevistado com o projeto PDRS/SAF, que é silvipastoril, foi por 

intermédio da Akarui. Ele contou como se deu a adesão ao projeto:  

Eu faço parte de uma associação aqui do Mato Dentro. E a Cristiane [agrônoma] da Akarui me 

convidou para participar do curso no sítio vizinho para implantar o sistema aqui, com o professor 

Jurandir. Topei no ato. (Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

Esse projeto silvipastoril propõe a criação de gado num sistema de rodízio dos pastos, 

conhecido também como piqueteamento do pasto. Esse rodízio permite o descanso dos 

pastos para recomposição da vegetação, melhorando a alimentação do gado e, sobretudo, 

evitando a erosão do solo. No projeto implantado no município são utilizadas cercas elétricas 

que são mais baratas e eficazes para a contenção do rebanho. Os piquetes são espaços 

contíguos cercados para pastagem, para viabilizar a utilização em períodos curtos para que 

no restante do tempo o solo não ocupado possa se recuperar. O entrevistado implantou 

inicialmente 14 piquetes e, no decorrer do tempo, acrescentou mais três, totalizando 17 

piquetes. Nesse caso, o gado permanece em cada piquete cerca de três dias. O entrevistado 

explica as vantagens desse método de criação do gado: 

Quando o gado sai, o pasto já começa a brotar e o gado só volta ali depois de 45, 60 dias. 

Quando ele volta, já cresceu bastante. Se o gado fica no mesmo lugar, fica pisoteando. Aí sai 

brotinho ele vai lá e pisa. Não dá pra crescer. (Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

Com relação ao plantio das árvores nos espaços destinados aos pastos, ele explica: 

[...] o próprio pasto precisa de sombra. Ele não precisa ser assombreado, mas precisa de 

sombra. Porque se você plantar as árvores o que é que acontece, o sol vai virando, vai pegando 

sol e vai pegando sombra e ajuda para o gado também descansar. Eu ainda não plantei as 

árvores, só plantei meu quebra vento. (Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

Está prevista a distribuição de mudas nativas e frutíferas. Segundo o entrevistado, ele 

está para receber 50 mudas de cambuci, além de mudas de gliricídia e de calapogônio, 

plantas que contribuem para melhorar a alimentação do gado. Ele explica as vantagens da 

gliricídia: 

Ela é só folha, serve para mourão vivo e a folha serve como um adubo orgânico. Ela enfia 

nitrogênio na terra e as folhas são comestíveis. Pelo que os técnicos me informaram, o pasto 

tem em torno de 17, 18% de proteína e a folha dela tem em torno de 30. (Beneficiário 2, São 

Luís do Paraitinga) 

 

O programa acabou oferendo ao produtor mais condições de aumentar sua renda, 

além das atividades no sítio. Ele explica: 
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No meu caso, como sobra tempo quando você mexe com gado de corte, faço outros serviços 

pra fora, com trator, como pedreiro, carpinteiro e presto serviços para implantar os piquetes. 

Aprendi a fazer os piquetes. Fiz o meu e fiz mais três. E ganhei para isso. Eu fiz os piquetes 

fabricando tudo manualmente. Aprendi com o Jurandir [capacitação]. (Beneficiário 2, São Luís 

do Paraitinga) 

Assistência técnica e capacitação 

A implantação do PDRS/SAF se deu com a capacitação oferecida pela Akarui aos 

produtores, sob a responsabilidade do professor Jurandir, especialista em projetos 

silvipastoris. Essa capacitação foi essencial para a implantação exitosa do programa, uma vez 

que a criação de gado por meio do piqueteamento do pasto era novidade na região, 

significando uma mudança de paradigma para os produtores. 

O produtor informou ainda que a assistência técnica prestada pela Akarui no dia a dia 

é muito importante e que são realizadas reuniões mensais com os beneficiários do projeto. 

Além da assistência técnica eles receberam arame, mourão e mudas. Outro item custeado 

pelo projeto foi a mão de obra para montar as cercas, fazer as chaves para montar os piquetes. 

No caso, essas atividades ficaram sob a responsabilidade do próprio entrevistado, ou seja, 

ele recebeu para montar seus próprios piquetes e os de outras propriedades.  

Comercialização da produção 

Segundo o entrevistado, a venda do gado não é feita para o frigorífico, porque ele não 

produz em grande quantidade para encher um caminhão e entregar diretamente. Ele vende 

para os atravessadores. Explica que, como existem vários atravessadores na região, eles não 

conseguem abaixar muito o preço de compra. Além disso, todos os produtores sabem 

exatamente o que está sendo pago pelo mercado.   

Avaliação do SAF 

O principal benefício do PDRS é a prevenção contra erosão do solo, na visão do 

produtor. Segundo ele, antes da implantação do projeto, na época das chuvas, ele via se 

formar em seu pasto uma verdadeira cachoeira, tal era o nível de erosão do solo. Com a 

implantação do projeto e a recuperação do solo, isso não ocorre mais. 

Outro benefício apontado é que o gado engorda mais rápido nesse sistema de 

piquetes. Ele avalia que no sistema tradicional o gado demora três anos para engordar, 

enquanto no novo sistema ele espera que leve apenas dois anos. Isso porque ele percebe 

uma nítida diferença no crescimento do gado nos dois sistemas, já que uma parte do seu 

gado, que fica em outro espaço, é criado no sistema tradicional, o que permite a comparação. 
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Percepção sobre a continuidade do SAF 

O que foi implantado pelo programa PDRS/SAF, segundo o produtor, é uma coisa 

irreversível. Na sua opinião, o dinheiro disponibilizado pelo PDRS foi o carro-chefe do projeto, 

mas a assistência técnica é indispensável e explica porque: 

Não adianta fazer e não saber o que colocar. Tem que saber o que plantar, como piquetear. 

Tem que ter o que o gado comer, tem que saber manejar os piquetes. Os técnicos indicam qual 

o tempo ideal para que o gado permaneça em um piquete, indicam que forragem plantar. Os 

técnicos orientam quando é necessário corrigir a acidez da terra com calcário. (Beneficiário 2, 

São Luís do Paraitinga) 

 

Na avaliação do produtor, para dar continuidade ao projeto com implantação em outras 

áreas, seria necessário ter recursos financeiros porque o projeto exige “um bom investimento”. 

Segundo ele, alguns agricultores não aderiram ao projeto, mesmo tendo os recursos 

disponibilizados, porque precisam “ver para crer”. 

Ele reforça a necessidade da assistência técnica aliada ao conhecimento do produtor:  

Para a implantação dos piquetes tem que ter o técnico, o engenheiro agrônomo e o dono do 

sítio, porque o gado não anda reto, ele anda em curva de nível. Tem que ver o caminho que o 

gado naturalmente faz. Quando você faz o projeto tem que ter esse conhecimento. Quem lida 

com gado sabe. (Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

O produtor relatou vários aspectos positivos advindos do programa e da assistência 

técnica prestada pela Akarui. A viabilidade econômica representada pela diminuição dos 

custos na manutenção do gado é claramente observada pelo entrevistado, influenciando, 

portanto, sua percepção acerca do sucesso do projeto em curso.  

O mais positivo que eu acho é diminuir o custo no sítio. Só tem o custo inicial de montagem. 

Para a manutenção do gado não precisa comprar farelo, comprar ração. Os técnicos ensinam 

que época plantar e o que, para ter comida para o gado no inverno. 

Com esse novo sistema as doenças diminuíram. O carrapato foi eliminado. O ciclo de vida do 

carrapato acho que é 20, 20 e poucos dias. Só que o carrapato cai aqui hoje, o gado fica três 

dias e o gado só vai voltar depois de 45 dias, 60 dias, aí o carrapato morre.  

Para o berne o Lucas ensinou a torrar folha de araucária com o sal que é dado para o gado 

comer. A araucária tem um óleo e esse óleo, você torrando ele passa para o sal. Aí o berne 

não gosta desse óleo que deve ficar no sangue do gado. O berne não gosta e não se instala. 

(Beneficiário 2, São Luís do Paraitinga) 

 

 

  



 

SEADE 147 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAUJO, N. Panorama da instalação dos sistemas agroflorestais no Estado de São Paulo. 

In: ENCONTRO PAULISTA DA BIODIVERSIDADE, 8. São Paulo, Secretaria do Meio 

Ambiente, 27 e 28 de setembro de 2016. 

ARAUJO, N. et al. SAF São Paulo – Ferramenta para planejamento e avaliação econômico-

financeira de sistemas agroflorestais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS, 10. Anais... Cuiabá: Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais – 

SBSAF, 24 a 28 outubro de 2010.  

ARAUJO, N.; SANTOS, J.D.S.; LOBO, L.L. Sistemas agroflorestais no Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II: um subsídio a políticas públicas. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 10. Anais... Cuiabá: 

Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais – SBSAF, 24 a 28 outubro de 2010.  

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – Incra. Superintendência Regional de São Paulo. Relatório de Gestão do 

Exercício de 2014. São Paulo, 2015. 

_________. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei  

no 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Brasileiro. Brasília, 2012. 

CASTANHO FILHO, E. P. et al. A evolução da agropecuária e a implantação da legislação 

ambiental: impactos socioeconômicos e ambientais. Informações Econômicas, São Paulo,  

v. 43, n. 4, jul./ago. 2013. Disponível em: <www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-02-2015.pdf>. 

Acesso em: 20 jan. 2017.  

KING, G.; KEOHANE, R.O.; VERBA, S. Designing social inquiry. New Jersey: Princeton 

University Press, 1994.  

NEVES NETO, C.C.; CLEMENTE, E.C. Análise da atuação do Programa Estadual de 

Microbacias em São Paulo em suas duas fases (I e II). Revista do Departamento de 

Geografia da USP, São Paulo, v. 27, p.147-169, 2014. 

NUNES; P.J.; SILVA, T.B. da. Implantação de sistemas agroflorestais: a experiência do 

assentamento Mário Lago, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Informações Econômicas, 

v. 46, n. 3, p. 42-53, maio/jun. 2016. Disponível em: 

<www.iea.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2016/tec4-0616.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-02-2015.pdf


 

SEADE 148 

PERUCHI, F. et al. Relatos de experiências: o uso de sistemas agroflorestais na 

recuperação de áreas protegidas e áreas degradadas; percepções do Programa de 

Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado de São Paulo – Brasil. In: CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA, 5. Anais... La Plata, Argentina: Sociedad 

Científica Latinoamericana de Agroecología – Socla, 7 a 9 de octubre de 2015. 

RIBEIRO, M.T.; SILVA, R.P. A produção no assentamento Ipanema, em Iperó-SP. Estudo 

realizado no âmbito do Programa Vivência Agrária.  Campinas: Feagri-Unicamp, 2007 

SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 59.262 de 05 de junho de 
2013. São Paulo, 2013. 

_________. Assembleia Legislativa. Decreto no 56.449, de 29 de novembro de 2010. São 

Paulo, 2010. Disponível em: <www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-

56449> Acesso em: 26 jun. 2017.  

_________. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral – Cati. Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – 

Acesso ao mercado. Manual Operacional. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<www.cati.sp.gov.br/microbacias2/upload/documentos-tecnicos/ManualOp-PDRS-

Microbacias2-set2015.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017.  

_________. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 

Naturais. Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao mercado. 

Subcomponente 2.3 – Sustentabilidade Ambiental. Atividade: subprojetos ambientais. Edital 

Chamada PDRS/SA 02. São Paulo, 26 dez. 2013. 

 

  

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-56449
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-56449
http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/upload/documentos-tecnicos/ManualOp-PDRS-Microbacias2-set2015.pdf
http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/upload/documentos-tecnicos/ManualOp-PDRS-Microbacias2-set2015.pdf


Anexo 1
Roteiros de entrevistas



 

SEADE 150 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O AGRICULTOR FAMILIAR 

Parâmetros 

 A experiência com SAF é recente dada a prevalência das experiências e 
conhecimentos acumulados na agricultura tradicional. 

 As experiências com SAF supõem mudança de conceito (valores e práticas). Elas 
agregam ações destinadas a recuperação ou preservação dos recursos 
ambientais e melhoria da qualidade de vida do agricultor e comunidade aos 
esforços de produção e comercialização. 

 Essa mudança de conceito perpassa distintas dimensões (objetivas e subjetivas), 
tais como as formas de trabalho cotidiano do produtor/familiares, a aquisição e 
prática de novos conhecimentos, bem como a formulação de expectativas e 
projetos.  

 A identificação dessa eventual mudança de conceito e de suas implicações será 
buscada nas entrevistas por meio da percepção dos pequenos produtores acerca 
dos temas relacionados a produtividade, rendimentos, condições de vida e 
qualidade ambiental.  

 

Hipóteses 

 Os critérios de seleção – formas de assentamento (disperso ou não), aptidão da 

terra/acesso aos mercados de venda, apoio técnico, experiências anteriores com 

SAF e estágio de avanço do projeto – podem influenciar a percepção do 

entrevistado acerca do programa e de seus benefícios (produtividade, rendimentos 

e efetivação das exigências ambientais). 

 O apoio técnico especializado frequente e de boa qualidade, aliado a outras formas 

de apoio e aos conhecimentos acumulados pelo próprio agricultor, pode levar a 

respostas/alternativas às dificuldades locais e exigências da legislação. 

 Exemplo: diante das restrições no manejo em algumas áreas, o desenho do 

sistema formulado em conjunto com o agricultor – incluindo de forma adequada 

(posição, espaço) espécies de seu interesse – pode proporcionar o 

empoderamento do agricultor no trato com SAF. 

 O aumento da estrutura coletiva pode contribuir para a continuidade e sucesso do 

projeto 

 O programa PDRS-SAF pode levar à aproximação dos produtores com o Estado 

e à mudança de percepção em relação ao papel e atuação do gestor público na 

área ambiental.  
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Roteiro  

   Identificação prévia: Sistema agroflorestal – SAF 

   Tipo de área  

   Preservação permanente? Reserva legal? Agricultável de uso livre 

   (sem restrição legal)? 

   Tipo de culturas, produção:    

   Tamanho e desenho da área:  

(Os itens acima devem ser obtidos previamente às entrevistas) 

Origem e trajetórias 

 De onde vieram (região)? Com o que trabalhavam – tinham experiência com 

produção agrícola?  

 Como é a vida nesta região – como são os acessos aos serviços de saúde, 

escolas, creches, transporte, abastecimento/comércio, outros serviços? Há 

dificuldades que afetam a família? 

 Como ingressaram na entidade (associação/cooperativa/ONG)? Há quanto 

tempo? O que motivou o ingresso? (apenas por ocasião do PDRS?). 

 

Questões relativas ao projeto SAF - PDRS 

 Como conheceu e como ingressou no PDRS-SAF? Há quanto tempo?  

 Sobre o SAF  

 Quanto à produção: o que produzem (diferentes culturas)? Como é o desenho 

(forma) da produção (disposição do plantio); considera esse desenho 

adequado, poderia ser melhor? Como? Como é o manejo (facilitado ou não)? 

Os períodos de colheita são distribuídos no ano? Processam derivados desta 

produção (tais como geleias, etc.)? Como é a rotina dessas práticas, quem da 

família participa e como participa? (explorar, por exemplo: a família teve que se 

readaptar à nova distribuição de tarefas e responsabilidades?) 

Toda a produção é para comercialização (ou há consumo próprio da família)? 

 Sobre a oferta dos produtos no mercado: o que é ofertado (quais produtos – 

da colheita? E dos derivados?) Como se dá o acesso aos mercados (redes de 

contato regulares? Quem e como participa?) Quais as dificuldades na oferta? 

O que facilitaria essa fase? Quem da família participa desta atividade? Como é 

essa participação?  

 Sobre a gestão do SAF na sua área: quem é responsável? Existem formas 

de registro e acompanhamento? Quais as dificuldades?  
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 Como o programa PDRS tem contribuído com o SAF? Por meio de insumos 

(mudas e sementes, maquinários, equipamentos)? Ou apoio à gestão e 

comercialização (registro e organização de informações, veículos, divulgação)? 

Oferecendo capacitações? Promovendo intercâmbio de experiências? O que 

achou das capacitações/intercâmbios de experiências? Foram suficientes? 

Trouxeram conhecimentos importantes? (Se sim, como utilizou?) 

Você acha que haveria outras formas de contribuição por parte do PDRS? 

(explorar) 

 Além das capacitações do PDRS, você conta/contou com assistência 

técnica? Quem oferece? O que acha dessa atividade? Qual a frequência? 

Qualidade? Vocês utilizam esses conhecimentos e aprendizados? Como (pode 

dar exemplo)? Essa assistência é suficiente para o que você necessita?  

 

Percepção sobre os benefícios gerados a partir do SAF 

 Considera que o retorno da produção tem dado conta das necessidades da 

família? (por exemplo: traz melhoria na alimentação? Aumenta os rendimentos da 

família?)  

Este retorno compensa os esforços de trabalho? Compensa os esforços 

destinados à preservação ou cuidados ambientais? (explicar) 

 

Percepção sobre os efeitos ambientais 

 É possível observar efeitos do SAF na preservação ou recuperação ambiental 

na localidade? Quais efeitos são esses?  

Maior acesso à água? (disponibilidade de recursos hídricos?) Diminuição da 

erosão? Melhoria da qualidade do solo/presença de minhocas/umidade 

adequada? Retorno/presença de abelhas, pássaros (recuperação da 

biodiversidade)? Destino adequado do lixo produzido? 

 E quanto aos produtos? Os cuidados ambientais e na produção trazem 

algum tipo de benefício à qualidade e características dos produtos? A oferta 

no mercado é facilitada para esse tipo de produto? Por exemplo – consegue 

um preço mais elevado?  

 Essa forma de produzir (e suas exigências e cuidados) traz outro tipo de 

benefício à família? (rotina da organização familiar; novos conhecimentos; 

aprendizados para os jovens, insumos para novos negócio, etc.) 

 Essa forma de produzir traz dificuldades ou desafios? Que tipo? Essas 

percepções são semelhantes entre os demais membros da família? Acha que 

essas dificuldades podem comprometer a continuidade do SAF? 
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Você identifica outras ações ou formas de apoio que contribuiriam para lidar 

com essas dificuldades?  

Quando iniciou o SAF o que você esperava/desejava (qual sua expectativa)? O 

que vocês realizam hoje corresponde a essa expectativa? (explicar) 

 

Percepção sobre a continuidade do SAF 

 Finalizada a participação no SAF, vocês darão continuidade à produção tal como 

ela é hoje? 

 Se sim, investigar: pretende expandir essa produção? (se sim: como deverá 

expandir? Como arca com os custos?) 

 Com o término do PDRS, o que vai fazer mais falta a vocês?  

 O que considera fundamental para a continuidade e êxito das práticas de SAF? 

Ou o que não poderia faltar para iniciar o SAF? 

 O que considera que o PDRS-SAF trouxe de mais positivo? Isso permanece? 

 Por fim, com o término do PDRS, alguém da família deixará o SAF? (quem? 

Por que?) 

 Quanto à associação da qual participa, sente que esta apoia o SAF? Esse apoio 

poderia ser mais intenso? De que modo?   
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ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O REPRESENTANTE/DIRIGENTE 
DE ENTIDADE 

Objetivo da investigação 

Aumentar o conhecimento acerca das formas de atuação da entidade no âmbito do 

PDRS – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável e identificar eventuais 

avanços propiciados pelo programa no fortalecimento da organização – melhor 

infraestrutura, capacitação e gestão – na melhoria da produção (implantação e manejo 

dos SAFs – Sistemas Agroflorestais e produção apurada) e comercialização dos 

produtos dentro da concepção de preservação e adequação da produção à legislação 

recente. 

 

Roteiro  
 

Caracterização do entrevistado 

Nome:  

Idade: 

Sexo: 

Função na entidade: 

Tempo de participação na entidade: 

 

 Origens da entidade  

Quando iniciou e quais as motivações de origem? 

Quais são as estratégias de acesso aos agricultores?  

Conta com quantos associados hoje (aproximado)? 

 

 Estratégias de atuação: fortalecimento e representatividade da entidade  

Quais ações costumam realizar para manter contato com os 

associados/agricultores familiares (reuniões, eventos, cursos, capacitações, 

etc.)? 

 

 Participação no PDRS – Subprojetos Ambientais (SAF) 

Como vocês tomaram conhecimento do PDRS para os subprojetos ambientais 

(SAF)? Há quanto tempo estão participando do programa?  

Como foi o processo de adesão ao PDRS-SAF? Houve dificuldades para atender 

às exigências? Como vocês selecionaram os produtores para participar do 

programa PDRS-SAF (critérios)?  
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O programa ocupa muito de vocês – tempo, empenho/trabalho? (explorar) 

Os perfis dos associados/produtores que participam do PDRS são semelhantes? 

(explorar) Quantos são (aproximadamente)? 

Qual a rotina de atuação da entidade junto aos associados no âmbito do PDRS-

SAF? (por exemplo: há assistência técnica, com que frequência; quem participa e 

quem são os responsáveis; o que está previsto nessas atividades? Quais as 

dificuldades? Há outras formas de apoio aos agricultores?) 

Vocês têm outras atividades ou programas além do PDRS? (explorar)  

Como avaliam o programa PDRS-SAF? E os apoios por parte do Estado? E do 

município? E quanto às parcerias? Como os parceiros participam (são 

responsáveis pelo o que)? 

 

 A participação da entidade e dos associados/produtores no PDRS-SAF  

Como vocês avaliam a participação da entidade no PDRS-SAF? O programa 

trouxe ganhos/aprendizados à associação? De que tipo? E os desafios?  

Considerando as experiências em curso, o que vocês acreditam que não pode 

faltar para que o SAF inicie em outras áreas? 

Como vocês avaliam a participação dos associados/produtores no programa? O 

que vocês acham que esse modo de produção tem representado para o agricultor 

e seus familiares?   

Vocês acreditam que produtores/famílias terão condições de dar continuidade a 

essa forma de produção e comercialização ao termino do programa? (se não – o 

que permitiria essa continuidade? Como a associação poderia 

contribuir/participar?) 

Há diferenças de engajamento entre os produtores no programa? Como são 

(perfil, trajetória, características...) os mais engajados?  
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Características dos Projetos de Sistemas 

Agroflorestais (SAFs) Selecionados
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Algumas características dos Projetos de Sistemas Agroflorestais (SAFs) selecionados 
Estado de São Paulo 

 

Conveniado 
Associação/ 
cooperativa  

ou ONG 
Assenta-
mento? 

Localidade/Faci-
lidade de acesso 
e mercado (bom, 

médio, ruim) 

Assistência 
técnica 

Prévia 
experiência 

em SAF 

Andamento do projeto 
(início, meio, avançado) – 

execução financeira e 
andamento geral das 
atividades do projeto 

Região Município No de 
beneficiários 

Centro de Formação Sócio-
agrícola Dom Hélder 
Câmara 

Associação Sim Bom Sim 
Recente e 
numerosa 

Avançado 
Ribeirão 

Preto/Campinas/ 
Vale do Paraíba 

Ribeirão Preto 78 

Cooperativa dos Agricultores 
Familiares 16 de Maio – 
Coopmaio 

Cooperativa Sim Bom Sim Pontual Avançado Sorocaba Iperó 19 

Akarui  ONG Não Médio Sim Não Meio 
Ribeirão 

Preto/Campinas/ 
Vale do Paraíba 

São Luís do 
Paraitinga 

10 

Associação Antônio 
Conselheiro do P.A. Antônio 
Conselheiro 

Associação Sim Médio Não Não Meio 
Pontal/Araçatuba/

Promissão 
Guarantã 23 

Cooperativa dos Produtores 
Campesinos – Coprocam 

Cooperativa Sim Ruim Não Não Meio 
Pontal/Araçatuba/ 

Promissão Promissão 22 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente. 
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Foto 1 – Centro do Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara 
 SAF do Assentamento Mário Lago – Ribeirão Preto 
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Foto 2 – Centro do Formação Sócio-agrícola Dom Hélder Câmara 
 Cultura no meio das árvores nativas – Assentamento Mário Lago 



 

SEADE 161 

 
Foto 3 – Cooperativa Campesinos – Assentamentos Dandara e Reunidas – Promissão 
 SAF do Assentamento Dandara 
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Foto 4 – Cooperativa Campesinos – Assentamentos Dandara e Reunidas – Promissão 
 SAF do Assentamento Reunidas 
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Foto 5 – Cooperativa Coopmaio – Iperó 
 Árvore frutífera no SAF – Assentamento Ipanema 

 
 

 
Foto 6 – Cooperativa Coopmaio – Iperó 
 Cultura de abóbora no meio do canteiro – Assentamento Ipanema 
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Foto 7 – Associação Antônio Conselheiro 
 Cultura de feijão no SAF do Assentamento Antônio Conselheiro – Guarantã  
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Foto 8 – Associação Antônio Conselheiro 
 Recuperação ambiental do SAF do Assentamento Antônio Conselheiro 
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Figura 9 – ONG Akarui – São Luís do Paraitinga 
 Pastagens do sistema silvipastoril – São Luís do Paraitinga 
 

FUNDAÇÃO FLORESTAL 
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Figura 10 – ONG Akarui – São Luís do Paraitinga 
 Piquete do sistema silvipastoril – São Luís do Paraitinga 
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