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Apresentação
Esta cartilha tem o objetivo de despertar no público infantojuvenil
o interesse pela dinâmica da Floresta Atlântica e pelas técnicas agrícolas
que podem conviver com a vegetação para a produção de alimentos, conhecida como Sistemas Agroflorestais.
A história é sobre Gabriel, 18 anos de idade, que vive o conflito de
muitos jovens brasileiros, filhos de pequenos agricultores familiares, que
desejam procurar outras opções de trabalho na cidade. Esses garotos não
se reconhecem no trabalho agrícola, conhecido como agricultura convencional, e tão pouco no isolamento da vida rural. Por isso, partem para
as cidades, deixando os pais sozinhos para produzir na terra, cada vez
mais cansada pelo uso excessivo de produtos químicos na lavoura.
Gabriel vive uma experiência mágica, que o liberta da forma como
percebia a natureza e a agricultura. Quando retorna da viagem que fez na
intimidade da floresta, conhecendo seus ciclos, os diferentes ecossistemas, a biodiversidade e a fertilidade do solo, ele é uma nova pessoa, porque desenvolve uma forma diferente de conceber a Natureza e o Homem.
Nessa nova visão da realidade, Gabriel encontra a si mesmo, redescobre
a alegria de viver na floresta e de contribuir para a sua recuperação e preservação diminuindo a distância entre o campo e a cidade.
A cartilha integra diversas atividades de Educação Ambiental do
Projeto RAPP - Recuperação de APP degradadas, por meio da adubação
verde e plantio de espécies nativas da Floresta Atlântica, na Bacia Hidrográfica do Rio Pequeno, em Antonina, litoral norte do Paraná - desenvolvido pela Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN) e parcerias. Este projeto é patrocinado
pelo Programa Petrobras Ambiental, da Petrobras, Edital 2010.
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I - O colar
Gabriel é um rapaz de dezoito anos, filho de uma família de
agricultores que trabalha na terra desde o tempo dos tataravôs.
O rapaz passou a infância na companhia dos avós, ouvindo histórias de seus antepassados, os índios caiçaras - uma
mistura de índio, branco e negro - povos que colonizaram o
litoral do Paraná.
A avó guardava consigo um colar de seus antepassados
índios, que era repassado de geração em geração conforme o
merecimento dos membros da família. Ela contava para o menino que naquele colar havia forças transformadoras da natureza, forças poderosas e mágicas que transformariam a forma de
ver o mundo de quem o usasse. Gabriel amava seus avós, amava
as histórias que contavam e amava o colar mágico que a avó nunca tirava do pescoço. Ela dizia que, quando fosse embora para sempre, daria ao neto o colar,
desde que ele prometesse nunca tirar do pescoço, porque o colar o ensinaria a ver o mundo
com os olhos da mãe natureza.
Gabriel ainda era criança quando a avó ficou muito doente, caiu de cama e nunca mais
se levantou. Porém, antes de morrer, ela entregou o colar ao menino como tinha prometido.
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II - O Sonho

Gabriel dormia pesado depois de um dia cansativo de trabalho sob o sol quente de verão. Ele sonhava com sua infância. No sonho, volta a ser menino, está sentado no colo de
sua avó e ela está lhe dando um colar. De repente, Gabriel está andando no meio da floresta,
segura firme a mão dos avós que lhe contam histórias do Boi Tatá e do Saci Pererê; falam
sobre os animais - onde se escondem, o que comem e como conversar com eles. Também
ensinam sobre as diversas espécies de plantas e o poder curativo de cada uma.
No sonho, Gabriel corre feliz pela mata, mas, subitamente, as árvores começam a cair,
surgindo em seu lugar plantações, pastos e búfalos. O local perde a beleza e a magia, que só
a floresta criava. A tristeza toma conta do menino. Mas então percebe que a floresta ainda
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não havia sido totalmente derrubada, vê uma
luz refletida do galho de uma das árvores e
corre para alcançá-la, como se fosse puxado por ela, quando acorda.
O rapaz abre os olhos sentindo
o peito apertado pela angústia e um
nó na garganta causado pela saudade dos avós, que o sonho despertou. Sente falta da alegria e da
aventura que era viver ao lado deles.
Instintivamente, Gabriel passa a
mão pelo pescoço para se certificar de que
estava com o colar. Espantado percebe que o colar sumiu. Assustado procura lembrar se o
havia tirado antes de dormir. Procura pela cama, embaixo do travesseiro, vasculha o chão,
embaixo da cama, em tudo que é lugar de seu quarto e no banheiro. Desde que ganhou o
colar da avó, raramente o tirou, cuidando para não perdê-lo, pois tinha significado especial.
Percebendo a demora do filho para o café, o pai impaciente o chama para mais um dia
de trabalho. Gabriel troca de roupa e vai para a cozinha tomar o café que a mãe havia feito.
Com esperança, pensa que a mãe poderia saber onde estava o colar.
Gabriel – Mãe, você viu meu colar que a vovó me deu? De ontem pra hoje, ele sumiu!
Mãe – Estranho, sempre tá no seu pescoço, não vi nada não...
A família come em silêncio, o rapaz está intrigado com o sonho e com a perda do colar.
Sua mãe nota que está aflito e pergunta:
Mãe – Por que é que tá tão quieto?
Gabriel – Tô lembrando de um sonho que tive hoje.... Sonhei com a vó e com o vô.
Mãe – Aé é?
O rapaz silencia um pouco.
Gabriel – Lembrei das coisas que contavam da época deles. E no sonho eu senti a alegria
de viver no mundo que eles viviam, havia algo diferente na natureza, algo muito bonito.
Mãe – Humm...
Gabriel – No sonho vi a floresta sendo derrubada e no lugar surgirem as plantações e
também o pasto e os búfalos. Senti uma tristeza enorme e acordei me sentindo muito mal.
E para piorar perdi meu colar.
O pai silencioso até então, irritado, interrompe o diálogo entre os dois:
Pai – Se sentiu mal? Mas é a nossa plantação que nos dá o sustento de cada dia!
Gabriel – Eu sei pai, mas... Como meus avós viviam então? Era diferente! Eles plantavam para o sustento sem destruir a floresta.
Mãe – Filho, as coisas que sua vó contava eram no tempo dela, agora o tempo mudou,
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tivemos que mudar também. Todos tiveram, quem não mudasse acabava perdendo a terra e
tendo que ir para a cidade.
Gabriel – Mas como assim o tempo mudou, o que mudou?
Incomodado com a conversa, porque em segredo também questionava a agricultura
que praticavam, mas não via como poderiam fazer diferente, o pai procura controlar sua
angústia encerrando a conversa.
Pai – Chega de papo. O porquê não sustenta a gente, o que sustenta é você levantar e ir
trabalhar!
O pai dá o último gole de café e se levanta rumo á lavoura. Antes de sair, vira-se para
Gabriel e, com ar triste e cansado, diz para que se apresse porque o dia não tarda.
O rapaz abaixa a cabeça chateado e a mãe volta a falar.
Mãe – Não ligue filho, ele tem medo que você se deixe levar por essas dúvidas e vá embora. Mas eu sei que você não irá nos abandonar, confio em você para cuidar de nós quando
envelhecermos.
O rapaz permanece quieto, solta um suspiro, despede-se de sua mãe e parte rumo à
lavoura.
Lá fora ainda estava escuro, o galo cantava anunciando os primeiros raios de sol. Todo
dia Gabriel acordava muito cedo, tomava o café e saía com o pai para a lavoura. Tinha muito
trabalho a fazer, a terra era pouca e não era boa para a agricultura. Diariamente, precisava
lutar contra as formigas e também a praga dos caramujos, capturando um a um para que não
destruíssem a lavoura, porque dela tiravam todo o sustento da família. Plantavam algumas
hortaliças que eram vendidas na cidade.
Com o dinheiro da venda dos produtos, compravam as sementes, os adubos químicos e
o veneno para combater as pragas. Apesar de todo trabalho, Gabriel percebia que a cada ano
a terra estava mais cansada, era menor a produção e aumentava a dívida onde compravam
os produtos para a agricultura.

10

Projeto RAPPs - Implantando Sistemas Agroflorestais - SAFs

DESCOBRINDO OS MISTÉRIOS DA FLORESTA ATLÂNTICA

III - O encontro com o índio

Seguindo o caminho da roça, Gabriel pensa sobre a vontade de mudar sua vida e sobre
as dificuldades que encontra para isso. Gabriel lembra o que a mãe disse antes dele sair, que
confiava nele.
Gabriel - Ah! Se ela soubesse que quero ir para a cidade procurar emprego, pois o que produzimos mal dá para nosso sustento e agora que meus pais estão doentes é mais difícil ainda.
Eu também não me sinto bem, sinto náuseas e às vezes até vomito, mas como vou deixá-los?
Nem podemos pagar um ajudante na lavoura. E se eu chegar na cidade e não conseguir nada?
Afinal só sei trabalhar na lavoura, o que farei na cidade com este conhecimento? Nem terminei
os estudos. O que eu faço?
Andava cabisbaixo e perguntava-se falando alto, como se alguém o ouvisse e lhe desse
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conselhos. Levantou a cabeça, respirou fundo. Ao longe o céu começava a tingir de vermelho,
laranja e amarelo sobre o pico das montanhas, foi quando percebeu um brilho vindo de uma
clareira em meio às árvores próximas dali. Gabriel se lembrou do sonho e curioso seguiu na
direção daquela luz.
Próximo ao local, percebeu que o brilho vinha de uma pedra que refletia a luz do sol e
estava pendurada num galho da árvore. Ao aproximar-se mais, assombrado, viu que o objeto
pendurado era nada mais, nada menos que seu colar de pedra – presente de sua avó.
Gabriel ficou atônito tentando imaginar como o colar fora parar ali. Tudo era tão parecido
com o sonho que sentiu dúvidas se estava dormindo ou acordado. De repente uma mão pousou em seu ombro esquerdo. Assustado, num salto, o rapaz virou-se e deparou-se com a imagem de um homem de estatura mediana, pouca coisa maior que ele, pele morena, cabelos que
quase não dava para se ver, amarrados em enfeites e adornados de penas que lhe caiam sobre
os ombros. Nariz adunco, como de um pássaro, lábios grossos, olhos puxados, como de seus
avós. De postura segura de si, peito de fora, cabelo escondido por enfeites e penas, pescoço
envolvido por colares de sementes e também, ao que parecia, de dentes de animais. Também
tinha adereços nas orelhas.
Era uma figura que emanava força, mas também serenidade.
Índio – Oi, rapaz!
Gabriel – Quem é você? Da onde surgiu? - perguntou de olhos arregalados.
Índio – Moro um pouco longe, vim fazer uma visita por aqui. Estava passando quando te
vi caminhando e falando sozinho!
O rapaz olha desconfiado. O índio continua:
Índio – Sua mente estava muito longe e você parecia estar triste, acho que está meio preocupado. Posso te ajudar?
Gabriel – O que meu colar está fazendo aqui? Foi você quem pegou?
Índio – Que colar?
Ele se volta para o galho onde estava preso o colar, que, para sua surpresa, não estava mais ali.
Índio – Não seria este que está em seu pescoço?
Espantado, Gabriel percebe que o colar estava mesmo no pescoço.
Gabriel – Mas como? Não estava aqui desde que acordei!
Índio – Você está mesmo confuso, hein? Acho que é efeito do sonho que teve hoje!
Gabriel – Sabe o que eu sonhei? Como pode?
Índio – Sei o que você sonhou, porque entendo das coisas de uma forma diferente, de uma
forma mágica!
Gabriel – Mágica? Você está me deixando confuso. Eu estou sonhando?
Índio – Você já estava confuso antes de me ver. Pode-se dizer que é um tipo de sonho.
Você está sonhando acordado, mas tudo aqui é real, se duvidar é só bater a cabeça na árvore
para perceber que ela é tão dura quanto a sua cabeça! – ri o índio consigo mesmo.
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E é exatamente o que Gabriel faz, se volta para a árvore e, sem dó de si mesmo, bate a cabeça acreditando que assim vai acordar e descobrir que nem havia levantado, tomado café e
saído de casa ainda. Mas, para sua surpresa, tudo continuou igual a não ser o galo na cabeça
e a dor lhe garantindo que tudo era bem real. O índio soltou uma gargalhada e as copas das
árvores se moveram como se rissem também, uma revoada de pássaros sobrevoou por suas
cabeças como se tudo em volta respondesse para Gabriel que ele de fato estava acordado.
Gabriel – O que você quer? Afinal, quem é você?
Índio – Vejo que você está cheio de dúvidas e está aflito por isso. Eu sou o que ou quem você
quer que eu seja. Não importa, estou aqui porque me chamou, porque precisa de minha ajuda.
Gabriel – Como eu chamei você?
Índio – No sonho, você usou sua avó para me chamar.
Gabriel – Minha avó? Está louco! Ela morreu faz anos, como pode ser?
Índio – Esqueceu do presente que ela te deu? Do colar mágico? Você está precisando da
magia do colar e por isso me chamou. Vim para mudar sua maneira de ver o mundo, pois a
forma como está vendo as coisas, te deixa sem saída. Você e sua família estão presos a um
sistema precário de mexer na terra e todas as famílias que vivem como a sua estão também.
Cada vez mais, vêm ficando doentes pelo uso de tanto veneno na lavoura; estão destruindo a
vida no solo e irão ficar cada vez mais pobres, até terem que vender a terra a preço de banana
ou abandoná-la para buscar ajuda na cidade, que será outra prisão para vocês.
Espantado com a fala do índio, mal percebeu quando a chuva começou a cair sobre eles.
Foi o índio quem o empurrou da clareira para debaixo das copas das árvores, a fim de se refugiarem. Gabriel olhou em volta e percebeu que estava dentro de uma floresta igual a do seu
sonho, já não se espantaria se de repente aparecessem seus avós.
As gotas escorrendo em meio à floresta e a luz do sol atravessando difusa as copas das árvores, iluminando pingos d’água nas folhas como se fossem pequenos cristais, intensificavam
as cores e formas das diversas espécies da floresta. Gabriel sentiu a mesma alegria que sentia
na sua infância quando corria pela mata no sítio de seus avós; a mesma alegria e sentimento
de plenitude que experimentara no sonho.
Índio – O que está vendo?
Gabriel – Como é linda essa mata... é tão... tão...
Gabriel acabou se perdendo nas palavras tentando expressar o que estava sentindo.
Índio – A mata é preservada, completa, mas são seus olhos que a fazem linda. Você conhece essa realidade, você a viveu quando criança. Perder o elo que tinha com a natureza deixou
você triste, angustiado e é disto que sempre sentiu saudades. Para você, os seus avós representavam esse elo e por isso sente tanto a falta deles. Como pode ver, você não precisa renunciar,
pode voltar a ser alegre e sentir a vida como uma experiência mágica. Por isso estou aqui. Eu
vim para lhe mostrar um conhecimento que está adormecido dentro de você.
Gabriel – Que conhecimento é esse?
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O índio silenciou um momento, acompanhando o trajeto da água descendo do céu, se
agachou tocando as plantas rasteiras e disse:
Índio – Observe a chuva caindo, a água que vem do céu entra na floresta e é absorvida
pelo solo. No solo uma parte fica retida na superfície e outra vai se infiltrando mais ao fundo.
Para as plantas crescerem, precisam desta água que se infiltra e escorre pelo solo, usam a luz do
sol e usam um gás que existe na atmosfera, o gás carbônico, transformando tudo em alimento
que engrossa seus galhos e troncos e ainda renova o oxigênio que respiramos. Na escola, vocês
aprendem que isso se chama fotossíntese. A água, ao ser absorvida pelas plantas por meio das
raízes no solo, percorre a planta e é evaporada através das folhas, sob ação do calor do sol. Na
evaporação, a água retorna ao céu, formando nuvens que logo retornarão ao chão como chuva!
É um ciclo perfeito. Mas, se as florestas forem derrubadas, esse ciclo será afetado seriamente
e com isso todo o clima será alterado sem que o homem possa controlar. Além de participar
da formação de nuvens, ao transpirar, a floresta ajuda a regular a temperatura diminuindo o
calor, pois ela mantém a umidade do ar deixando o clima mais agradável, regulando também
pela fotossíntese o equilíbrio dos gases no ar atmosférico.
A chuva já havia amenizado, transformando-se em garoa. O índio se levanta abrindo os
braços querendo abranger tudo ao redor em seu abraço e continua a falar:
Índio – A água depende da floresta e tudo o que vive depende da água. Ela é fundamental
para todos os animais e vegetais existentes no mundo, dependemos dela para que nosso corpo
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funcione, para que as plantas cresçam, para o clima. Sem ela, tudo morre. Mas não é qualquer
água, tudo o que vive precisa de água pura, limpa, sem poluição.
Gabriel ficou impressionado com a explicação do índio, não estava acostumado ouvir tanta coisa em tão curto tempo, mas para seu espanto percebeu que prestou atenção em tudo o
que ele falou e o que é mais importante, tinha compreendido. Menos a última frase:
Gabriel – Como assim poluição? Cuidamos para não jogar lixo e temos fossa, de que forma poluímos?
Índio – Quando as pessoas jogam lixo e esgoto no rio ou no mar, estão poluindo a água e
também os recursos naturais como peixes. Quando o homem come os peixes contaminados,
fica doente. Isto é resultado da poluição. Mas não é só isso, quando vocês usam veneno na
lavoura para matar as pragas, o veneno é levado do solo pela ação das chuvas e chega aos rios,
poluindo a água pura que vocês têm para beber, preparar alimentos e tomar banho. Agora toda
água desta floresta é limpa e abundante. Mas mesmo que a água do lugar onde mora pareça
nunca acabar, a água pode estar poluída por veneno e adubos químicos usados na lavoura.
Gabriel – Então esta natureza está preservada porque não existe o homem? É o homem
que destrói a natureza?
Índio – Sim, a ação do homem tende a destruir a natureza, mas ele também pode transformar a natureza sem que precise destruí-la. O homem pode viver com a natureza, mas para
isso precisa mudar a forma de perceber o meio em que ele vive.
Gabriel – Como no tempo de meus avós? Mas meu pai disse que isso não é mais possível,
que o tempo mudou, que precisamos nos adaptar. O que mudou afinal?
Índio – Mudou a forma do homem se relacionar com a natureza. O homem se sente muito
importante, ele acha que não depende da natureza para existir, que pode criar outra natureza
por meio das indústrias. As crianças das grandes cidades não conhecem a natureza, tudo é
artificial. Elas pensam que os alimentos vêm do supermercado e não conhecem a aventura de
um passeio na mata. Elas vivem maior parte do tempo em frente da televisão, do computador e
vivem em cidades que quase não tem parques com árvores e animais. Elas não sentem falta do
que não conhecem. Assim, crescem e viram adultos que não se importam com a destruição da
natureza, porque não é o mundo deles, o mundo que conhecem, pensam que não dependem
da natureza para existir. Esses adultos não se sentem ameaçados pela destruição da natureza.
Entende o perigo que todos vivem no seu tempo?
Gabriel – Mas o que podemos fazer para mudar? Podemos voltar a viver como meus avós?
Índio – Até que seria bom. Mas o homem moderno não deseja mudar o rumo da história
e virar índio, até porque tem gente demais no planeta! Mas é possível, no seu tempo, fazer uma
agricultura mais integrada com a floresta, produzir alimentos saudáveis.
Gabriel – Como isso é possível? Eu não me sinto feliz trabalhando na lavoura. Não quero
ser agricultor, quero ir embora.
Índio – Primeiro você precisa conhecer a floresta, cada ser da floresta, entender como eles
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se relacionam entre si para garantir o equilíbrio na totalidade, como você conheceu o ciclo
da água. Esse conhecimento é muito importante, mas não pode ser um conhecimento só por
palavras, como na escola que você estudou. Para mudar seu ponto de vista sobre a realidade,
você precisa viver o conhecimento.
Gabriel – Viver o conhecimento? Como assim?
Índio – Você precisa se transformar, fazer parte da natureza, podemos começar nos transformando em um pássaro, o que acha de ser um gavião?
Gabriel – Está brincando, né? Como vamos virar gavião se somos humanos?
Índio – Podemos usar a magia do seu colar, é só desejar, pois, no tempo em que estamos
vivendo, somos capazes de qualquer coisa, como nos sonhos. Confie em mim!
Dito isso, o índio começou a emitir sons ritmados batendo os pés no chão de forma sintonizada com ruídos estranhos que saiam de sua garganta, como se viessem de uma caverna
profunda. A estranha dança e cantoria provocaram uma rajada de vento tão forte que suspendeu os dois do chão.
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IV - As Transformações de Gabriel

Gabriel viu que algo estranho estava acontecendo consigo, sentiu medo e instintivamente
fechou os olhos, mas antes de fechá-los percebeu um pássaro aproximando-se ao seu lado, era
um gavião. Quando Gabriel abriu os olhos novamente, sua visão já não era de humano. Agora
Gabriel era um pássaro, um gavião, assim como o índio que também havia se transformado.
Gavião Guia – Não se assuste amigo, serei seu guia! Venha comigo, vamos voar!
Dito isto, o gavião guia alça vôo, fazendo sinal para que o outro o seguisse.
Gavião Gabriel – Espere! Eu não sei voar!
Gavião Guia – Claro que sabe! Você é um pássaro!
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Gabriel olha para si e só então se dá conta de que não era mais humano. Espantado e ao
mesmo tempo entusiasmado vê o Gavião Guia se afastando no vôo e tenta voar também.
Gavião Gabriel – Veja ! Veja ! Estou voando!!
Após explorar o céu, divertindo-se em vôos, os dois gaviões passam a pousar nas diversas
árvores e se alimentar de frutos, enquanto Gavião Guia vai discursando.
Gavião Guia – Nós, pássaros, temos grande importância na permanência da floresta.
Quando nos alimentamos de frutos, as sementes que estão dentro de nós passam pela ação
do ácido dos nossos estômagos. Aproveitamos o que precisamos e, ao eliminarmos as fezes, as
sementes são eliminadas também, de forma que brotarão no solo, iniciando o crescimento de
uma nova árvore. Há uma relação estreita entre árvores e pássaros, onde muitas espécies só se
reproduzem quando suas sementes passam por nossos estômagos e são disseminadas.
Gavião Gabriel – Ah é verdade, atrás de casa temos alguns pés de palmito Juçara (Euterpe
edullis) e vejo sabiás se alimentando de seus frutos, ao redor dos pés. Depois que eles comem,
percebemos que, a alguns metros mais distantes, aparecem muitas mudas de palmito e não
onde as sementes estavam. Agora entendo que as mudas cresceram ali porque foi onde os
pássaros fizeram as necessidades. Eu não entendia porque as mudas não nasciam onde caiam
as sementes dos pés. Agora entendo que os pássaros também são grandes disseminadores da
semente, pois eles comem a polpa e a semente é eliminada em outros locais, onde brotam e
reproduzem a espécie!
Gabriel calou-se por um tempo pensando em sua descoberta e de repente se deu conta da
fragilidade daquela ligação entre o sabiá e o Palmito e perguntou:
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Gavião Gabriel – Então se os pássaros sumirem também o palmito sumirá? E se o palmito
se acabar também este tipo de pássaro vai desaparecer?
Gavião Guia – É isso aí! Entendeu direitinho como funciona a dispersão pelos pássaros.
O palmito Juçara é apenas um exemplo das muitas espécies que dependem disso para serem
disseminadas. Portanto, se um dos dois desaparecerem, ambos serão extintos.
O zunido característico das abelhas alerta os gaviões, que se calam prestando atenção na
abelha que se aproxima.

Abelha – Opa, mas os pássaros não são os únicos nessa empreitada!
Gavião Guia – Olá querida operária da floresta, que bom te ver por aqui. Estava falando
da importância em preservar a floresta e dos serviços ambientais que prestamos.
Abelha – Óh, claro! Somos responsáveis pela harmonia dos ecossistemas, trabalhamos
duro para que esta floresta se mantenha e esteja sempre se regenerando.
Gavião Gabriel – Olha eu não entendo muito bem esse papo de vocês! Como assim vocês
trabalham para a floresta?
Abelha – Nós - as abelhas, as borboletas, os morcegos, alguns pássaros como o beija-flor e
outros insetos - desempenhamos um importante papel pela vida das florestas. Somos responsáveis por casar as plantas para que tenham filhos. Isso porque como as plantas não se locomo-
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vem, não podem cruzar como fazem os animais. Na maioria delas, nós as abelhas é que fazemos
com que possam juntar seus fluidos para gerar novos filhos. Isto acontece quando visitamos
uma flor, os grãos de pólen ficam impregnados em nossas patas e os transferimos para as outras
flores de outras plantas. Chamamos este processo de polinização. Por meio deste processo que
surgem os frutos com sementes que serão disseminadas pelos pássaros, vento e chuvas. É assim
que funciona o ciclo de regeneração da floresta.
Gavião Gabriel – Então se derrubarmos as árvores com elas matamos abelhas, borboletas, morcegos e pássaros?
Gavião Guia – Sim, mas não é só isso, tem ainda muito mais vida que forma a floresta e
que também morre com a derrubada das árvores. Continuemos em nossa viagem, você ainda
tem muito a conhecer.
A abelha que estava apenas de passagem seguiu seu rumo e os dois também levantaram
vôo, percorrendo um caminho curto por entre árvores. Logo aterrissaram próximo a vários
troncos cobertos por fungos, que estavam se alimentando da madeira em decomposição. A
mata estava densa e fechada com bromélias no alto dos troncos. A chuva acalmou e sol esforçava-se para entrar pelos pequenos vãos das copas. Podia-se ouvir o coaxar de sapos que
pareciam estar bem próximos.
Por um momento Gabriel sentiu seu corpo pesar e pesar até que, quando se deu conta,
estava transformado em um mamífero. Ele e seu amigo guia agora eram duas Antas. Seu guia
olhava-o com ternura.
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Anta Guia – Não tenha medo Gabriel, sinta todas essas emoções e continuemos a caminhar.
Alguns metros depois Gabriel sentiu fome e uma vontade de comer brotos e ramos de
folhas, cardápio predileto das Antas. Gabriel sentiu uma fisgada e observou que um carrapato
estava parasitando seu corpo. A Anta Guia acalmou-o e pediu pra que ele tomasse um banho
de lama, que o livraria do parasita, e explicou porque a floresta é tão importante para esse
grande mamífero ameaçado de extinção pela dizimação das áreas florestais.
Anta Guia – Por isso que precisamos manter as florestas, não podemos perder nosso habitat natural, somos selvagens, gostamos de nos banhar na lama e na água nos rios, de comer
brotos, folhas e é por isso que precisamos de proteção!
Gabriel tranquilizado por seu guia e satisfeito de sua fome, o segue por uma trilha, curtindo a sensação de andar com seu peso sobre quatro patas.
Anta Guia – A floresta é a vida de praticamente todas as espécies. Da floresta dependemos
para tudo como: morar, nos alimentar, nos proteger e nos reproduzir. Tudo isso fazemos em
colaboração com outras espécies animais. Na ciência, essa parceria entre as espécies é chamada de interação. Na floresta, existem lugares onde cada espécie se adapta melhor com outras
espécies, esses lugares se tornam a casa delas. A casa de cada espécie é chamada de habitat.
Cada espécie tem seu habitat na floresta. Isso significa dizer que se um dos habitats de alguma
espécie for destruído, muitos outros podem ser ameaçados porque todos estão relacionados.
Portanto, a vida numa floresta não depende apenas de manter algumas árvores em pé, mas de
manter condições de vida para cada espécie em seu habitat e é o conjunto desses sistemas que
determinam uma floresta rica em vida. É a biodiversidade no ecossistema.
Anta Gabriel – Ecossistema? Lembro de ter estudado isso na escola, mas acho que não
aprendi direito o que é!
Anta Guia – O ecossistema é um conjunto de habitats onde diversas espécies vivem em
intensa interação , por exemplo, o habitat dos fungos; o habitat das bactérias; o habitat das
plantas e habitat dos animais, como expliquei. Essa floresta é um grande ecossistema, onde
existe vida, existe a interação entre as espécies, pois nenhuma vive isolada, uma depende da
outra. Como o caso das abelhas, que dependem do pólen, que dependem das flores, que são
fertilizadas e produzem os frutos e as sementes, que são alimentos para os pássaros, que, por
meio da digestão, semeiam espécies da flora. Mas estas sementes só brotarão se o solo for fértil.
Anta Gabriel – Solo fértil? O que quer dizer?
Anta Guia – Solo fértil é um solo cheio de microrganismos como os fungos e as bactérias.
São pequenos seres que se alimentam das folhas, dos galhos e troncos das árvores que morrem, assim como de outros animais. Esses microorganismos também fazem digestão, como o
caso dos pássaros, e a digestão deles é o alimento que, com a água e o gás carbônico, as plantas
precisam para crescerem fortes e saudáveis. Entender essa interação entre as espécies da floresta é fundamental para entender o que é o ecossistema, que pode ser tão grande como uma
imensa floresta ou tão pequeno como um círculo que você delimite no chão.
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Anta Gabriel – Então quer dizer que se uma coisa está ligada a outra, conforme essa história de interação, se uma espécies fica ameaçada pode ser que um ecossistema inteiro fique
ameaçado?
Anta Guia – Exatamente, quer viver a fragilidade do ecossistema para entender melhor o
que você acabou de dizer? Vamos nos transformar!
Com as palavras de seu guia, Gabriel sentiu seu corpo pesado de mamífero comprimir-se
rapidamente até tomar a forma pequena de uma perereca.

Perereca Gabriel – Uau... olha, eu sou um sapo!
Perereca Guia – Não... você é uma perereca... olhe para suas patas.
Perereca Gabriel – E qual é a diferença?
Perereca Guia – Pererecas tem discos adesivos nas pontas dos dedos, isso nos possibilita
escalar qualquer tronco para nos alimentar ou nos proteger.
Perereca Gabriel – Que barato!
Eles saltitaram de um lado para o outro, próximo a um rio cujas margens estavam desmatadas. Gabriel percebeu o desmatamento quando buscou um tronco qualquer para grudar-se.
Perereca Gabriel – Ei! Onde está aquela mata toda?
Perereca Guia – Gabriel, não estamos mais na floresta dos sonhos, estamos na floresta em
que você vive, ou seja, no que restou dela. Agora você vai viver a agonia das espécies ameaçadas. Veja esse rio Gabriel! Suas margens estão sem nenhuma árvore em volta. Na natureza,
isso não é saudável, pois as raízes têm grande importância para segurar o solo, evitando que
ele desbarranque dentro do rio. Quando não há vegetação para proteger as margens, a força
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do rio corrói as beiradas, carreando os sedimentos. Com isso, o rio se alarga e fica mais raso.
Em períodos de grandes chuvas, essa mudança no leito do rio pode causar inundações nas
propriedades, destruindo a lavoura e, nas cidades, inundando as casas. Com a terra invadindo
o rio, a água fica turva. O rio é habitat de muitas espécies e elas dependem da saúde do rio, da
qualidade da água para sobreviverem. Por outro lado, o rio depende da mata ciliar.
Perereca Gabriel – O que é mata ciliar?
Perereca Guia – Assim como os cílios que protegem os olhos, a vegetação nas margens
dos rios e nascentes protege a água, essa vegetação chama-se mata ciliar. No solo a água que é
absorvida pela chuva se infiltra até o chamado lençol freático. As águas do lençol freático vêm
à superfície pelas nascentes. As nascentes são aberturas por onde transbordam água do subsolo. Essas águas, em seu caminho, formam córregos que ao se encontrarem em seus trajetos,
formam rios. Todos os rios acabam por desembocar no mar. Em todas essas fases, a existência
da floresta é essencial. O complexo de raízes que as plantas criam dentro do solo é um sistema
que funciona como uma esponja, absorvendo a água das chuvas, evitando que enxurradas
provoquem erosão e assoreiem os rios deixando-os rasos, largos e prejudicando o equilíbrio
ambiental. No mar, a floresta chama-se manguezal e cumpre a mesma função da mata ciliar,
mas, por ser muito rica em matéria orgânica, têm também a função de berçário. É ali onde
muitas e muitas espécies marítimas se criam.
Perereca Gabriel – Ai... sinto algo estranho em meu corpo! Estou me sentindo seco! Acho
que vou dar um pulo no rio!
Gabriel lança-se num salto em direção ao rio, mas ao ouvir, ainda no ar, o alerta que se
seguiu de seu guia, consegue agarrar-se por entre os matos na margem, sem cair no rio.
Perereca Guia – Não Gabriel! Não pule! Acho que esse rio está contaminado com agrotóxicos de uma grande lavoura aqui perto. Isso não lhe faria bem...
Perereca Gabriel – Mas então o que faremos? Estou passando mal.
Perereca Guia – Eu também estou, precisamos sair desse local, nossa pele possui muitas glândulas para deixarem nossos corpos úmidos, mas, sem a sombra da mata, o sol está
muito forte...
Quando as duas pererecas se preparam para buscar um lugar mais fresco, um ronco de
felino ecoa em seus ouvidos.
Perereca Guia – Gabriel! Olhe, uma jaguatirica vindo!
Perereca Gabriel – Óh! Uma onça! Minha nossa, vamos sair voando! Voando não, correndo! Correndo não, pulando!
Mas antes que Gabriel começasse a pular a Jaguatirica o alcança e o segura com a pata
pesando sobre ele.
Jaguatirica – Calma ser pulante...
Perereca Guia – Tudo bem, Gabriel, ela veio para conversar.
Ao ver que ele se acalmou, ela o solta.
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Jaguatirica – Vocês estão perdidos nessa área desmatada.
Perereca Guia – Acho melhor conversarmos sob uma sombra, mas por aqui está difícil!
Você também está meio perdida, não está?
Jaguatirica – Pelas redondezas, só há fragmentos de matas, vim de uma floresta mais afastada que é mais preservada. Subam em mim que eu os levo até lá.
Os dois subiram nas costas da jaguatirica, que os levou até a mata. No caminho, Gabriel foi
observando a mudança na vegetação desde onde partiu, que era desmatado, passando ao longo de áreas abandonadas, onde a vegetação se tornava cada vez mais densa, até chegar na mata.
Perereca Gabriel – Por que ainda existe mata preservada nesta região? Essa mata não serve para a exploração comercial? Afinal, como o homem não destruiu tudo ainda?
Perereca Guia – Ah! Esta é outra explicação. Como sabe, nem todos os humanos destroem. Tem aqueles que se preocupam com a recuperação da natureza e em preservar o que
restou. Então eles se organizam em seu habitat. Como o grupo de pessoas de associações ambientais, conhecidas como ONG, o grupo de pessoas de órgãos do governo que deve cuidar da
natureza como o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, conhecido como ICMBio, entre
outros grupos. Esses grupos fazem de tudo para criar regras a fim de proteger a natureza e uma
delas se chama Unidades de Conservação, conhecidas por UC.
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Perereca Gabriel – UC? Nossa quanta coisa tenho para aprender.
Perereca Guia – O local onde você vive, no Rio Pequeno, em Antonina, faz parte de
uma UC, chama-se APA de Guaraqueçaba. É por ser uma UC que nesta região ainda existe
mata preservada.
Perereca Gabriel – Mas ainda não entendi o que é UC e o que é APA de Guaraqueçaba?
Perereca Guia – Unidades de Conservação são áreas protegidas por Lei devido a sua importância para a conservação dos recursos naturais, como animais, plantas, água. Tem diversos tipos de UC, que significa diversos tipos de proteção conforme a fragilidade e importância
destas áreas. Elas são protegidas da ação do homem, tem algumas em que o homem só pode
estudar, como as reservas; outras pode também visitar, como os parques; e tem aquelas em que
ele pode produzir, mas de forma equilibrada com o meio ambiente, respeitando a legislação,
como as APA, que quer dizer Área de Proteção Ambiental. A APA de Guaraqueçaba integra
vários municípios, é uma área muito importante, umas das porções mais preservadas do que
sobrou de toda a Floresta Atlântica do Brasil. É uma área que permite o desenvolvimento,
embora, dentro dela, tenha áreas bem mais protegidas, como Parque Nacional de Superagui.
Onde você mora, no Rio Pequeno, faz parte da APA de Guaraqueçaba e por isso não pode usar
agrotóxico para produzir e precisa de autorização ambiental para várias atividades, seja por
qual for o motivo, entende?
Perereca Gabriel – Acho que sim! Mas estou ficando com fome...
Perereca Guia – Falando em fome, nós, pererecas, sapos e rãs, também chamados de anfíbios, somos de fundamental importância para a floresta no controle biológico de insetos. Se
deixarmos de existir, os insetos poderiam devorar todas essas plantas da mata! Acredite, eles
seriam tão destruidores como os homens de negócios com suas motosserras.
Perereca Gabriel – Mas nas relações entre as espécies existe predação, isso também pode
vir a extinguir espécies, não é?
Perereca Guia – A predação é uma das relações importante para promover o equilíbrio
entre as espécies, formando assim uma cadeia alimentar. Se o predador de certa espécie diminuir drasticamente, por conta, por exemplo, de alguma doença essa espécie, que era regulada
por esse predador, passa a se reproduzir e crescer muito rápido, causando um desequilíbrio. O
desequilíbrio pode acontecer também pela entrada de uma espécie invasora no ecossistema,
ou seja, uma espécie que não é natural daquele lugar, como os caramujos que você e seu pai
precisam todo dia tirar da lavoura; ou o capim conhecido como braquiária, que vocês não conseguem eliminar. Estas duas espécies são invasoras porque não são naturais da Floresta Atlântica, foram introduzidas pelo homem com objetivo comercial, não tendo predador elas se
tornaram dominantes e, por isso, dão muito prejuízo ambiental e econômico. Entende porque
o equilíbrio natural é importante? O homem precisa conhecer como esse equilíbrio funciona
para tornar a natureza sua aliada na produção de alimentos e não numa inimiga que precisa
combater com agrotóxicos e adubos químicos. Ao usar esses produtos na agricultura, acabará
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deixando algumas espécies que quer combater resistentes aos venenos e com isso usará mais e
mais venenos e sementes inventadas em laboratórios para combater uma natureza que o próprio homem criou e que virou sua inimiga na produção. Esses produtos químicos contaminam
os alimentos e no lugar de estimular a saúde e a vida tornam as pessoas doentes e matam.

Gabriel entendeu o raciocínio sobre a importância da biodiversidade e da cadeia alimentar
para promover o equilíbrio na natureza. Com isso, também compreendeu como a agricultura
que sua família estava praticando provocava desequilíbrio ambiental. Esse desequilíbrio era o
motivo pelo qual precisavam comprar agrotóxicos e até sementes inventadas em laboratório
para combater as pragas. Porém, ele ainda tinha dúvidas sobre o que fazer para não depender
dos adubos químicos, ainda não entendia a fertilidade do solo.
Perereca Gabriel – Estou começando a entender o que está errado na agricultura que
praticamos. Mas preciso entender melhor a fertilidade do solo, como podemos produzir alimentos sem precisar comprar adubos químicos das indústrias. Isso é possível?
Perereca Guia - Claro que é possível. Para compreender a fertilidade do solo, o melhor
seria nos transformar numa minhoca, o que acha?
Num saltitar, Gabriel rolou no chão e quase nem acreditou quando se viu como minhoca.
Minhoca Gabriel – Isso é realmente incrível, incrível... Ei, que vontade de me enterrar!
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Minhoca Guia – Então não vamos perder tempo amigo... vamos conhecer o mágico mundo subterrâneo que alimenta e sustenta essa floresta.
As duas minhocas entraram no solo criando trilhas por entre as raízes.
Minhoca Gabriel – Eu trabalho na terra com meus pais desde criança, mas nunca a vi nem
a senti de tão perto, como ela é úmida e hidrata o meu corpo. É estranho ser minhoca!
Minhoca Guia – O solo ou a terra, como você chama, tem esse aspecto porque é um solo
fértil, rico em material vegetal, que sofreu decomposição de microorganismos e se incorporou
na terra dando a ela nutrientes necessários para nutrir as plantas.
Minhoca Gabriel – Microrganismos? Você comentou sobre eles...
Minhoca Guia – Sim! Aqui vivem organismos de vários tipos, vegetais, animais, fungos...
alguns não vemos, como as bactérias e algumas espécies de fungos, eles são microscópicos, ou
seja, muito pequenos. Apesar do tamanho, eles têm função importante na cadeia alimentar,
que é quebrar todo material orgânico e devolver os nutrientes e a água que o forma para o solo.
Essa quebra acontece pela digestão desse material pelos organismos e a liberação dele pelas
fezes. Esse processo vai nutrir uma nova semente, que vai crescer e se tornar uma árvore. À
medida em que as folhas vão caindo, e também a madeira, a matéria orgânica novamente volta
para o solo, formando o adubo natural. Assim é o ciclo de nutrientes.
Minhoca Gabriel – Lembro que meus avós usavam esterco do galinheiro como adubo,
mas hoje em dia meus pais compram pronto, um preparado em pó de uma indústria que produz adubo, além de sementes e veneno para pragas.
Minhoca Guia – Esse foi o grande massacre que o homem provocou no solo, a associação
do adubo químico com o agrotóxico destrói a vida no solo, contamina os lençóis freáticos que
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se formam abaixo do solo, sem contar que, quando a chuva vem, leva esses produtos para os
rios contaminando também peixes e toda vida aquática. Mas já falamos sobre isso, lembra do
início de nossa conversa?
Minhoca Gabriel – Sabe, o que mais me aflige hoje é que a maioria dos cultivos da vida
moderna utilizam essas coisas. Quase tudo é produzido utilizando veneno, adubo artificial e,
quando a terra fica pobre e dura, temos que revolvê-la. Eu me lembro, meus avós não trabalhavam assim!
Minhoca Guia – Não se aflija Gabriel, estou lhe mostrando uma ferramenta para você
ajudar a transformar a forma de produzir na terra: o conhecimento. A partir do momento em
que o homem passar a conhecer a importância da preservação da natureza para sua existência,
deixará de destruí-la.
Minhoca Gabriel – Mas como o homem moderno pode conhecer a natureza se vive tão
distante dela?
Minhoca Guia – Esse é um problema a ser enfrentado pela sua geração, que é o de aproximar mais o campo da cidade, diminuir essa distância. Por isso, você não deve desistir da agricultura, precisa encontrar os caminhos que o aproximam da cidade e não se mudar para ela.
Com essas palavras, Gabriel decidiu que nunca desistiria de viver no campo. Desde que
começou a viagem, passou a ver a natureza com outros olhos, não apenas olhos de animais,
mas olhos de admiração. Então sentiu uma sede por aprender mais...
Minhoca Gabriel – Como é que nós minhocas contribuímos para a manutenção do solo?
Minhoca Guia – Minhocas alimentam-se de restos animais e vegetais, tudo é moído no
nosso tubo digestivo junto com terra e alguns grãozinhos de areia, que acabarão ajudando a
triturar o alimento. O resultado dessa digestão é um adubo natural, que será mais facilmente
aproveitado pelas raízes das plantas, chamado vermicomposto.
Minhoca Gabriel – As raízes se alimentam disso?
Minhoca Guia – Elas se alimentam dos nutrientes que há nisso, absorvendo-os através da
água, onde os nutrientes se dissolvem.
Minhoca Gabriel – Hum, então o solo pode ser mais nutrido, mas se não tiver água para
dissolver os nutrientes as plantas não poderão se alimentar?
Minhoca Guia – Exatamente! Esses túneis que formamos ajudam a infiltrar água e oxigenar o solo, pois é necessário oxigênio para poder existir vida aqui em baixo. Além disso, o
oxigênio ajuda a decompor a matéria orgânica e a formar os micronutirentes.
Minhoca Gabriel – Então as minhocas são mais importantes do que eu imaginava!
Minhoca Guia – Gabriel, como você reconheceria um solo fértil?
Minhoca Gabriel – Puxa, considerando os conhecimentos que recebi nesta viagem,
acredito que deve ser pela quantidade de matéria orgânica. Também deve possuir canais ou
poros para retenção da água, que lhe conferiram umidade e possibilitem a aeração, que é a
entrada de oxigênio. O oxigênio é importante na decomposição da matéria orgânica para
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gerar adubo natural!
Gabriel se assusta com o que disse.
Minhoca Gabriel – Nossa, isso saiu da minha boca?
Minhoca Guia – Gabriel, estou orgulhoso! Veja só quanto conhecimento você está acumulando. Sua mente está ficando fértil. Mas devo ainda lhe falar sobre a importância das
plantas para a vida do solo.
Minhoca Gabriel – Peraí, eu acho que sem o solo não há plantas, não é?
Minhoca Guia – Na verdade, o solo e as plantas formam um sistema único. Solo e plantas
são interdependentes. Se as plantas precisam de nutrientes do solo, o solo precisa de suas raízes para agarrar os agregados de matéria orgânica, que nada mais são do que a terra agarrada.
Assim o “bolo de terra” segura os nutrientes bem perto das raízes para poder absorvê-los com
maior eficiência. O que você acha que aconteceria se você perdesse sua pele?
Minhoca Gabriel – Como assim, pele como humano ou como minhoca?
Minhoca Guia – Tanto faz Gabriel, ambas atuam como protetoras dos tecidos do corpo.
Minhoca Gabriel – Não estou entendendo qual é a relação da pele com o solo!
Minhoca Guia – É uma relação muito importante. Ora, o solo necessita de uma “pele”,
uma proteção. Quem faz esse papel são as plantas, seja um pé de grama ou uma árvore. O que
importa é que essa cobertura vegetal irá proteger o solo das pesadas gotas de chuva que levam
nutrientes embora; do vento que varre sua superfície; das altas temperaturas dos raios solares.
Enfim, solo e planta precisam estar sempre juntos. Se o solo estiver sozinho, está sofrendo
(morrendo), tornando-se um aglomerado de...poeira!
Nesse momento, Gabriel começou a compreender toda a interação que existe na natureza,
desde o ciclo da água; a formação das florestas; a relação entre os animais e as plantas, até o que
aprendeu sobre a vida no solo.
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V - Agroflorestar:
produzindo alimentos de
forma integrada com a Floresta

Então, num piscar, Gabriel voltou à forma humana no mesmo lugar onde encontrou
seu colar e ao seu lado, para sua enorme surpresa, estava seu avô. Seus pensamentos deram um nó por um momento, mas em seguida compreendeu que era o índio que se transformou em seu avô.
Gabriel – Mas então você é o meu avô?
Avô – Eu sou o que você desejar... sou parte de você e por isso sempre o acompanharei...
Gabriel não sabia o que dizer sobre aquilo, ficou em silêncio absorvendo o que aquele
com a aparência de seu avô quis expressar.
Avô – Você entendeu a importância da floresta para manter a fertilidade e biodiversidade do solo? Entendeu que deixar o solo exposto destruirá esta fertilidade e também a
biodiversidade?
Gabriel – Mas como poderemos produzir alimentos sem o solo limpo para plantar?
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Não lhe parece que a natureza exclui o homem de seus ciclos e o homem acaba destruindo
a natureza para poder existir?
Avô – Depende de que existência está falando. Se a razão da vida for unicamente produzir lucro, realmente não tem saída. Mas podemos produzir alimentos em meio à floresta, podando galhos sem tirar as árvores, apenas possibilitando a entrada do sol. Podemos
plantar direto em meio à matéria orgânica no chão, sem precisar limpar o solo e, sobretudo,
devemos plantar diversas espécies alimentares para garantir a biodiversidade, a fim de controlar as pragas naturalmente, porque assim garantimos equilíbrio na cadeia alimentar.
Gabriel – Isso já existe ou você está falando de uma coisa nova? Como o homem moderno pode produzir alimentos de forma integrada com a natureza?
Avô – Existem várias formas hoje em dia, mas podemos resumir elas em Agroecologia
e, dentro do estudo da Agroecologia, há a Agrofloresta. Mas o homem produziu assim durante séculos, os povos que chamamos de tradicionais - os índios, os quilombolas e mesmo
os caiçaras, seu povo - produziam sem destruir a natureza. Ao contrário, usavam a natureza
como aliada e para isso eles observavam como a natureza funcionava e o conhecimento ia
passando de geração em geração, por meio das histórias. Esses povos não escreviam o que
sabiam, os mais velhos contavam aos mais novos e, a cada geração, a natureza ensinava algo
a mais enriquecendo o conhecimento. Mas agora tudo está se perdendo, porque a produção
de alimentos não é mais apenas uma necessidade de manter a vida. A produção de alimentos
virou um grande negócio e, para produzir de forma que se tenha muito lucro, é preciso fazer em grandes quantidades. Mas não é possível produzir muita coisa diferente em grandes
quantidades. Assim é que se criou a monocultura. Na monocultura, é impossível produzir
de forma integrada com a natureza, pois o equilíbrio da natureza precisa da biodiversidade,
ou seja, dos diversos habitats e espécies interagindo entre si e a biodiversidade precisa de
solo fértil. Então não tem saída, ou o homem entra nesse circuito de fertilidade e biodiversidade, ou ele produz morte no lugar de produzir vida.
Gabriel – E agora, o que farei com todo esse conhecimento?
Avô – Ora, vai agroflorestar o sítio de seus pais, convença os vizinhos, mostre as vantagens.
Gabriel – Sozinho? Vai ser difícil convencer meus pais, imagine meus vizinhos! E eu
não saberia por onde começar!
Avô – Você não está sozinho, aí mesmo onde mora existe uma ONG, chamada ADEMADAN, que está implantando Sistemas Agroflorestais nas propriedades de pequenos agricultores. Conhece o seu Antônio, seu Luiz, seu Lídio, o seu Totó, a Nega, todos moradores
do Quebra? Pois é, todos eles estão animados com esta história de recuperar mata ciliar por
meio de técnicas agroflorestais. E tem o pessoal ali da Barra também e a turma do Projeto
de Assentamento, que está construindo um enorme viveiro florestal para produzir mudas
de espécies nativas da Floresta Atlântica, muitas delas são frutíferas que podem gerar renda
para os agricultores. Os agricultores não precisarão comprar sementes, as mudas serão doadas, até porque os próprios agricultores estão coletando sementes em suas propriedades.
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O solo está sendo recuperado por meio de adubação verde, com plantas que adubam naturalmente o solo para que a fertilidade seja recuperada e assim a biodiversidade é restaurada
naturalmente. O nome do projeto que eles participam é RAPPs, que quer dizer Recuperação
de Áreas Degradadas em Áreas de Preservação Permanentes na Bacia do Rio Pequeno, por
meio da adubação verde e plantio de espécies nativas.
Gabriel – Poxa! E minha família pode participar?
Avô – Claro, é só procurar os técnicos do projeto em Antonina, na sede da ADEMADAN, na Praça Coronel Macedo, bem no centro. Ah, eles também organizam mutirões com
alunos de escolas para produzir mudas e realizar plantios nas propriedades.
Gabriel – Por que eles fazem isso?
Avô – Porque eles fazem parte de um daqueles grupos que os humanos criam para recuperar a natureza que lhe falei, lembra? O trabalho com as escolas é importante para diminuir
a distância entre o campo e a cidade. Com essas ações, os alunos podem vivenciar a vida
rural e valorizar o trabalho de agentes ambientais que os agricultores prestam ao produzir
alimentos por meio de Sistemas Agroflorestais. O projeto busca educar um consumidor que
irá valorizar o produto limpo sem veneno e produzido de forma equilibrada com a floresta.
Com isso pagarão o preço justo para consumi-lo. Esse também é um ciclo equilibrado entre
produtor e consumidor, no qual um interage com o outro, como os ciclos naturais.
Gabriel ficou pensativo, lembrando de tudo o que aprendeu sobre a floresta e sobre o
Projeto que estava sendo desenvolvido na sua comunidade. Pensou em seus avós e os sentiu
mais vivo do que nunca naqueles ideais de agrofloresta. Ideais de produzir alimentos sem
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precisar derrubar as árvores e destruir a fertilidade do solo para construir uma fertilidade artificial com adubos químicos que envenenam as plantas, o solo e também o homem.
Diante desse pensamento, Gabriel se virou para perguntar ao seu avô de quem foi a idéia
de destruir uma fertilidade natural e saudável para produzir outra artificial que envenena o
solo, os rios e o próprio homem, mas ele não estava mais ali.
O rapaz chamou por seu mestre, gritou a plenos pulmões por ele, andou para lá e para
cá. Entristeceu-se por não o encontrar, mas subitamente compreendeu que o índio nunca
esteve ali e, ao mesmo tempo, sempre esteve. Compreendeu que o índio, os animais e seu
avô estavam na verdade dentro dele. Seu colar continuava em seu pescoço lhe dando a sensação de estar acompanhado.
Sentiu alegria e vontade de fazer algo para compartilhar suas visões sobre a natureza.
Idéias que na verdade não eram só suas, pois havia aprendido com os avós, que aprenderam com os avós deles e assim por diante, durante gerações e gerações. Gabriel pensou que
poderia procurar as pessoas que estavam incentivando os agricultores de sua comunidade
a produzir alimentos por meio de técnicas agroflorestais. Não só para participar do projeto
com seus pais, mas também porque teve uma idéia que poderia ajudar a envolver o povo da
cidade no projeto. Gabriel pensou que, como ele, que vivia triste por ter quase perdido os
laços com a natureza, também as crianças e os jovens das cidades não conheciam a sensação
de estar no campo e ver crescer hortaliças e frutas já que compravam tudo pronto nos supermercados, viviam assistindo televisão ou em frente a computadores e raramente andavam
numa floresta. Então por que não fazer agrofloresta na cidade também? Sim, era uma boa
idéia! Pensou: vou ajudar a ADEMADAN a agroflorestar a cidade, por meio das escolas!
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