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Esta publicação foi selecionada entre os projetos 
que se inscreveram no Programa Cultura e Pensamen-
to – Seleção Pública e Distribuição de Revistas Cul-
turais. Foram escolhidos quatro projetos, e desta forma 
contemplamos quatro revistas culturais bimestrais cu-
jas tiragens, somadas, chegam a 240 mil exemplares.

O objetivo desta iniciativa é estimular a criação de 
publicações culturais permanentes, e de alcance na-
cional – não apenas em sua distribuição, mas também 
em seu conteúdo.

Ao patrocinar este projeto, a Petrobras reafirma, 
uma vez mais, seu profundo e sólido compromisso com 
as artes e a cultura em nosso país – confirmando, ao 
mesmo tempo, seu decisivo papel de maior patrocina-
dora cultural do Brasil.

Desde a sua criação, há pouco mais de meio sécu-
lo, a Petrobras mantém uma trajetória de crescente im-
portância para o país. Foi decisiva no aprimoramento da 
nossa indústria pesada, no desenvolvimento de tecno-
logia de ponta para prospecção, exploração e produção 
de petróleo em águas ultra-profundas, no esforço para 
alcançar a auto-suficiência. Maior empresa brasileira 
e uma das líderes no setor em todo o mundo, a cada 
passo dado, a cada desafio superado, a Petrobras não 
fez mais do que reafirmar seu compromisso primordial, 
que é o de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

Patrocinar as artes e a cultura, através de um 
programa sólido e transparente, é parte desse compro-
misso.

CULTURA E PENSAMENTO é um programa 
nacional de estímulo à reflexão e à crítica cultural. 
Desde sua primeira edição em 2005, seleciona e 
apoia projetos de debates presenciais e publicações. 
O objetivo do programa é dar suporte institucional e 
financeiro a iniciativas que fortaleçam a esfera pública 
e proponham questões e alternativas para as dinâmicas 
culturais do país.

Em 2009, o Programa abriu a terceira edição dos 
editais para financiamento de debates e de periódicos 
impressos de alcance nacional. Os editais são abertos 
apropostas de intelectuais, pensadores da cultura, 
artistas, instituições e grupos culturais, pesquisadores, 
organizações da sociedade civil e outros agentes, 
visando à promoção do diálogo sobre temas da agenda 
contemporânea.

O projeto de revistas do Programa Cultura e 
Pensamento busca ofertar gratuitamente conteúdos de 
elevada qualidade a um público amplo e diversificado de 
leitores, através de uma rede de circulação formada por 
200 pontos de distribuição em todo território nacional, 
entre eles instituições culturais, universidades e 
pontos de cultura. Ao longo dos 24 meses o projeto 
prevê o lançamento de 20 títulos, cada um com 6 
edições bimestrais, totalizando a circulação gratuita de 
1.200.000 exemplares de revistas com discussões sobre 
arte e cultura, oriundas de diversos estados do país. A 
rede abrangerá mais de 200 colaboradores editoriais de 
cinco regiões e 19 estados brasileiros.

A edição 2009-2010 do Edital de Revistas do 
PROGRAMA CULTURA E PENSAMENTO tem patrocínio 
da Petrobras e é realizada pela Associação dos Amigos 
da Casa de Rui Barbosa.

Este projeto foi contemplado pela seleção 
pública de revistas culturais do programa CULTURA E 
PENSAMENTO 2009/2010.
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VALOS
Euler Andrés Ribeiro

cana-de-açúcar, inhame, mandioca, café e 
as mais variadas frutas. 

Meu avô plantava café na mata e nos 
valos. O café sombreado não produzia 
muito, mas tampouco demandava custo-
sas adubações ou muitos tratos culturais. A 
sombra protege da geada, as folhas das ár-
vores e gravetos em constante decomposi-
ção reciclam o solo e contribuem para sua 
estrutura porosa, sua umidade permanente 
e sua vida diversificada em fungos, bacté-
rias, minhocas e milhares de outros peque-
nos seres – um verdadeiro conforto para a 
planta que costuma resultar em vida longa 
e produção continuada. Pés de café com 
mais de 100 anos ainda são produtivos nos 
quintais antigos das fazendas mineiras, nas 
bordas dos valos e das matas.

Nesse tempo em que se desconhe-
ciam a especialização e a economia de 
escala, a biodiversidade da produção era 
obrigatória. O manejo da matéria orgânica 
e a convivência harmônica com as matas 
naturais produziam um equilíbrio do solo 

cercassem os vizinhos, as vacas, as cabras, 
os jegues, os porcos e as galinhas.

No Sudeste, os valos ainda permanecem 
nas regiões que foram ocupadas após a cor-
rida do ouro do século XVIII: arredores de 
Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Saba-
rá e Caeté. Quem viaja pela região pode ver 
na paisagem linhas de árvores que sobem e 
descem os morros, quebrando a monotonia 
das pastagens de braquiária.

Angicos, araçás, araticuns, açoita-ca-
valos, aroeiras, braúnas, camarás, canelas, 
canjeranas, cedros, copaíbas, cutieiras, 
embaúbas, gameleiras, gabirobas, goia-
bas, ingás, ipês, jacarandás, jacarés, jato-
bás, jequitibás, licuranas, maçarandubas, 
macaúbas, mulungus, perobas, pindaíbas, 
pitangas, sangras-d’água, sapucaias, sas-
safrás, sete-casacas, sobrasis, sucupiras, 
tabebuias, tamboris e uvaias: coleção de 
nomes indígenas que trazem lembran-
ças de um tempo em que numa mesma 
fazenda se produziam leite, gado de cor-
te, porcos, milho, feijão, arroz, abóbora, 

Construídos no século XVIII, os valos 
são trincheiras de 1,5 a 2 metros de 

profundidade e largura, circundadas por 
árvores nas duas bordas. Junto com os mu-
ros de pedra e as cercas de madeira, tam-
bém chamadas tapumes, constituíam as 
técnicas difundidas no Brasil colonial para 
delimitação de propriedades, separação de 
pastos e plantações. A vantagem evidente 
dos valos é a economia material: não re-
querem nenhum recurso a não ser a mão 
de obra para a retirada de terra.

Essa trincheira rural ainda separa no 
tempo as eras pré e pós revolução indus-
trial. Claro que o arame farpado produzido 
na Inglaterra demorou mais de 100 anos 
para se tornar popular no interior do Bra-
sil. Enquanto isso, durante todo o século 
XIX ainda se construíam valos, muros de 
pedra e tapumes. Esses últimos se popula-
rizaram no semiárido com o uso do angi-
co e da aroeira do sertão, madeiras de alta 
durabilidade: toneladas e mais toneladas 
de árvores foram derrubadas para que se 

Agricultor biodinâmico e veterinário.
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que se refletia não na produção máxima 
por área (sofisma atual, que não leva em 
conta o custo real da energia não renovável 
embutida nos insumos químicos), mas na 
produção ótima, diversificada, econômica 
e permanente. Era motivo de orgulho di-
zer que numa propriedade se comprava 
apenas sal e querosene.

Nos valos remanescentes nas fazendas 
mineiras ainda transitam caxinguelês, bu-
gios, inhambus, jacus, micos, quatis, serie-
mas e muitos outros bichos. Assim como 
as folhas, os galhos das árvores produzem 
condições para a vida animal. Em fazendas 
produtivas de animais domesticados, dos 
quais se extraem leite, ovos e carne, e cuja 
rotina no espaço e no tempo é regida pelos 
horários de trabalho, os valos conformam 
linhas de contato com o ritmo arredio dos 
animais selvagens. Nesse sentido, eles se-
param (e colocam em contato) também 
duas naturezas: aquela que o homem do-
minou e da qual extrai alimentos e aquela 
que se move à nossa mercê.

Mas nos valos circulam também, vez 
ou outra, animais sem rabo. Atentas 

que são ao território e seus acidentes, as 
crianças enxergam nos valos possibilidades 
de aventura muito mais promissoras do 
que nas tediosas pastagens, hortas ou plan-
tações. Não é difícil imaginar a quantidade 
de acontecimentos inesperados que podem 
surgir numa caminhada dentro de um bu-
raco comprido, envolto por árvores cente-
nárias, preenchido por galhos em diferentes 
estágios de apodrecimento, atravessado por 
eventuais e enganosos cipós. O problema é 
que a chance de se encontrar um mico ou 
um quati convive com a de se encontrar 
uma jararaca, o que faz com que a brinca-
deira não seja bem vista pelos adultos.

Dizem que cachorro de rabo cortado 
não passa em pinguela. Não sei se procede, 
mas sei que essa pequena ponte usada para 
transpor o valo, assim como sua versão au-
tomotiva (o mata-burro) impedem a pas-
sagem de cavalos, burros, vacas e porcos e 
permitem ao homem com um mínimo de 

equilíbrio transitar, sem que precise abrir e 
fechar porteiras ou tranqueiras. Essas últi-
mas, por sinal, com seus arames farpados 
que teimam em se embolar, viraram sinôni-
mo de coisa incômoda, invenção do capeta.

Em tempos de condomínios fechados, 
a versão monocultural do valo é a cerca viva 
de sansão-do-campo. Plantadas com espa-
çamento de vinte centímetros, as cercas 
vivas formam muros vivos e espinhentos 
que, embora não configurem abrigos para 
animais, têm a função principal de cercar a 
espécie humana. A diferença é que os valos 
evitam que os animais fujam, enquanto a 
cerca viva quer evitar, com a ajuda da escol-
ta armada e das câmeras de segurança, que 
os humanos entrem. 

Um ditado antigo diz que um cachor-
ro vive dois tapumes, um cavalo vive três 
cachorros e um homem vive três cavalos. 
Talvez em razão da longevidade a perder 
de vista das nossas trincheiras de biodiver-
sidade, o ditado não tenha sabido precisar 
quantos homens vive um valo. 
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CIDADE DE SEMENTES
Daniel Mason

lho deliberadamente humano. Era algo 
diferente, único na cidade, circunscrito 
aos seus habitantes e inextricavelmente 
ligado a seu destino.

Catorze séculos depois do elogio de Bao 
Zhao a Guangling, o médico inglês Ri-

chard Deakin se debruçou sobre as ruínas 
de outra cidade e também encontrou flores. 
Mas o que havia sido para o poeta chinês 
uma fonte de pesares era para Deakin algo 
docemente nostálgico. Aquelas plantas, se-
gundo ele,  constituíam “um elo na memó-
ria”, e traziam “lições de esperança no meio 
da tristeza pelas eras que se foram”. A ocasião 
para as meditações de Deakin foi a publica-
ção de Flora do Coliseu de Roma, em 1855. 
Ao catalogar os “objetos mais graciosos e 
adoráveis” – 420 espécies encontradas nas 
ruínas –, o autor juntava-se a uma tradição 
de botânica urbana que já tinha, na época, 
2,5 séculos de idade. 

Na obra Herball, de 1597, John Gerard 
mencionava plantas conhecidas como a 
arruda-dos-muros, a lavanda-do-mar e a 
parietária, que cresciam “nos cantos das igre-
jas” e também “no meio do lixo e de outros 
locais pétreos”. Pesquisas sobre plantas ur-
banas tinham sido publicadas em Londres, 
em 1632, e em Paris, em 1635. No livro Flora 
da Inglaterra, de1668, John Ray,  o grande 
naturalista inglês, registrou a sisymbrium, 
posteriormente denominada mostarda-
-selvagem-de-Nápoles, que crescia nas 
ruínas da Catedral de St. Paul em Londres, 
2 anos depois de a cidade ter sido incendia-
da no Grande Incêndio. Antes de Deakin 

para a grama que se espalha na cidade de-
cadente do poema Love among the ruins, 
de Robert Browning, para saber como as 
plantas têm sido classicamente entendi-
das como uma definição da morte da ci-
dade. Quando o grande poeta chinês do 
século V, Bao Zhao, escreveu com pesar 
sobre a então decadente cidade de Guan-
gling, ele chamou seu famoso Fu (rapsó-
dia) de Wu¬cheng, palavra geralmente tra-
duzida como cidade em ruínas, mas que 
literalmente significa cheia de mato.

“O musgo úmido se agarra nas poças, 
videiras selvagens emaranham o cami-
nho.” Realmente, olhando pela minha 
janela, além da árvore, não era difícil 
ver um processo parecido acontecendo. 
Havia trevos crescendo na entrada e um 
cedro do Himalaia brotando no asfalto 
da cobertura da garagem. Uma planta 
conhecida como árvore-do-céu emergia 
das profundezas escuras sob outra casa 
da vizinhança. O amarelo explodia em 
mostardas no passeio e havia emaranha-
dos de bico-de-cegonha rosa, malva e 
dentes-de-leão por toda parte.

Mas não se tratava simplesmente de 
um retorno da natureza. Não há amei-
xeiras nas matas nativas a 1,5 quilômetro 
de distância; elas são nativas do sudeste 
da China. Não há nenhum cedro (da 
Kashmira), nenhuma árvore-do-céu (do 
nordeste da China e de Taiwan), nenhu-
ma malva ou bico-de-cegonha nativos na 
minha cidade. O que estava florescendo 
lá fora não era um tipo de reclame da 
natureza. Mas tampouco era um traba-

No começo do verão passado me vi 
negociando com a síndica do pré-

dio a respeito de uma ameixeira que dava 
para a janela do meu quarto. De acordo 
com nosso vizinho, a árvore, que cresce 
numa fenda de 15 centímetros entre a pa-
rede e a entrada da garagem, estava com-
prometendo os carros com as frutas e os 
cabos de energia com os galhos. A síndica 
queria derrubá-la. Eu não. A árvore, que 
envolve toda a esquina nordeste do apar-
tamento num teto verde escuro, transfor-
ma o quarto numa espécie de casa na ár-
vore, de onde podemos observar ninhos 
de passarinhos e conferências de esquilos 
com um tipo de intimidade reservada aos 
documentários sobre a natureza. No final 
da primavera podemos estender o braço e 
colher suas frutas. 

É claro que os argumentos do meu 
vizinho eram compreensíveis. Ninguém 
havia plantado aquela ameixeira. Ela era 
uma fugitiva de outro jardim, uma enor-
me erva daninha, mais especificamente 
falando. Se fosse deixada ali sem cuida-
dos, suas raízes poderiam afivelar a entra-
da da garagem e seus galhos explodiriam 
as janelas. Quando venta forte, os galhos 
já ameaçam os vidros. Nas frestas sujas 
entre o concreto, sementes poderiam ger-
minar e crescer.

Se o meu vizinho tinha essas imagens 
dramáticas na cabeça, eu não sei. Mas a 
luta entre cidade e natureza é uma ideia 
antiga. Basta olhar para os carvalhos cres-
cendo nas ruínas dos monastérios nas 
pinturas de Caspar David Friedrich ou 

Biólogo e escritor, autor dos livros O afinador de 
piano e Um país distante, editados pela Companhia 
das Letras. Este ensaio foi publicado originalmente 
em inglês na revista Lapham’s Quarterly.
www.laphamsquarterly.org



encarar suas paredes, pelo menos dois ou-
tros botânicos haviam estado no Coliseu. 
Existia também uma flora de escombros 
na Palestina e na Argélia, e seria mapeada 
uma também no Palais d’Orsay, destruído 
em 1871 durante a Comuna de Paris.

Como na maioria desses trabalhos, a 
Flora de Deakin ressaltava as qualidades 
medicinais das plantas que ele encontrava. 
Muitos dos primeiros botânicos eram mé-
dicos procurando expandir suas farmaco-
peias. Ao procurar por plantas no meio de 
ruínas, Deakin, assim como Gerard e Ray, 
parecia reconhecer um estranho e impor-
tante enunciado que persiste até hoje no 
estudo contemporâneo da botânica ur-
bana: a flora da cidade é essencialmente a 
flora da destruição da cidade. 

Ao contrário do verde controlado de 
parques e jardins, que cresce apenas em 
bolsos de isolamento, as plantas selvagens 
da cidade – conhecidas como ruderais, do 
latim rudus: ruínas e escombros – precisam 
das fendas: as rachaduras nas calçadas, o pa-
lácio abandonado, o tecido da cidade e seus 
rasgos. A maioria, como a minha ameixeira, 
não conseguiu se estabelecer em florestas e 
prosperou apenas onde a terra foi violenta-
mente perturbada.

Não é de se surpreender, então, que 
os grandes avanços modernos no estudo 
da flora das cidades tenham sido feitos em 
cidades destruídas pela Segunda Guerra 
Mundial, principalmente na Alemanha. En-
quanto Ray descobria a mostarda de Nápo-
les nos restos do incêndio de St. Paul, um 
outro invasor entrava em cena em Berlim: a 

Thereza Portes | Sem título | 2010.<



ambrósia-das-boticas, originária de Jerusa-
lém, que achou o ambiente bombardeado 
daquela cidade favorável o bastante para se 
tornar onipresente em 1 ano. A ambrósia-
-das-boticas foi acompanhada mais tarde 
por outras espécies exóticas da África e 
da Ásia, como a árvore-do-céu, nativa da 
Ásia, que também cresce no Brooklyn, em 
Nova Iorque. 

Nas clareiras abertas pelos bombar-
deios, os botânicos alemães encontraram 
uma nova ciência, um “tremendo experi-
mento natural” que, segundo afirma um 
observador, “com respeito ao seu tama-
nho, deve ser comparado à ocupação de 
novos habitats criados pela atividade vul-
cânica”. Os planejadores urbanos falaram 
de uma “nova vida vinda das ruínas”, um 
“véu verde”, uma cura para a “psicose dos 
escombros das pessoas quadradas”. O es-
paço verde era visto como uma maneira 
para se desvincular do passado, um novo 
começo.

Assim como os botânicos alemães se 
espalharam pelas montanhas de escom-
bros de suas cidades, na Inglaterra tam-
bém foram encontradas observações an-
tes impossíveis. O professor Edward Sa-
lisbury, de Kew Gardens, em seu artigo A 
Flora de áreas bombardeadas, datado de 24 de 
abril de 1943, encontrou nos locais bom-
bardeados laboratórios perfeitos para o 
estudo da polinização de plantas. Mas, ao 
contrário das proclamações de renasci-
mento dos alemães, Salisbury não se de-
teve em tais indulgências. Talvez porque 
a guerra ainda não tivesse terminado ou 
por achar a metáfora óbvia demais.  

O artigo de Salisbury tratava enfatica-
mente de como as plantas se espalhavam: 
o sabugueiro, através dos excrementos 
de passarinhos; a tasneirinha, pelos sa-
patos dos pedestres; a aveia, a farinha e 
o trevo, pelas bolsas de alimentação dos 
cavalos. Em outros casos, as plantas já es-
tavam lá, esperando pela oportunidade 
de florescer. Salisbury atribuiu a presença 
comum do tomate às ações dos homens 
– as sementes provavelmente teriam ca-
ído de carros de verduras ou do almoço 

de trabalhadores, e eram agora liberadas 
pela ausência da pavimentação que antes 
impedia seu crescimento.

Mas foi à dispersão pelo vento que Sa-
lisbury devotou sua mais cuidadosa aten-
ção. Fascinado pelos mecanismos do voo 
das sementes, ele descreveu em detalhe o 
“paraquedas de seda” da semente do tussi-
lago e os setenta “cabelos longos” da firewe-
ed, espécie de mato com flores rosa, que se 
abrem no ar seco, mas se fecham quando 
o ar está úmido para formar “a bela e mais 
eficiente polinização via correntes de ar, 
perfeita para o carregamento de sementes”.

E que carregamento! Juntamente com 
outros botânicos, ele contou cada planta: 
fireweed: 80.000 sementes; tasneirinha co-
mum: 1.100 sementes; tasna de Oxford: 15 
a 20.000 sementes; tasneirinha pegajosa: 
6 a 86.000 sementes; tussilago: 6 a 9.000 
sementes; margarida canadense: 120 a 
233.000 sementes. É difícil não ver nesses 
números uma inversão das listas de baixas 
e uma promessa de fecundidade extraor-
dinária. As sementes flutuando, caindo 
devagar – Salisbury calculou que a fireweed 
levava mais de 1 minuto para cair 6 metros 
de distância –, colonizando o ar de Lon-
dres com uma flora virtual, justamente no 
mesmo espaço em que a força aérea alemã 
voara 2 anos antes.

Em seu best-seller História natural de Lon-
dres, R.S.R. Fitter conclamou o trabalho 

de Salisbury evocando as compensações es-
peciais da natureza: a castanheira de cavalo 
que renasceu depois de ser arrancada por 
um bombardeio e os melros que cantaram 
durante as marchas. Ainda me conforta ler 
sobre essas expressões de resiliência. E a po-
pularidade de História natural sugere que 
os londrinos do pós-guerra sentiam algo 
parecido. Ainda assim, para que a cidade 
renascesse, paradoxalmente, as plantas que 
anunciaram essa regeneração teriam que 
ser destruídas.

Dentro de poucos anos, o solo de Lon-
dres no qual surgiu a fireweed seria pavimen-
tado. Em Berlim, alguns movimentos civis 
para a preservação dos espaços de verde 

selvagem criados pelo bombardeio eventu-
almente se renderam à construção de edifí-
cios ou parques. E, mesmo naqueles cantos 
das cidades destruídas que ficaram intoca-
dos durante anos, essas primeiras espécies 
promissoras seriam substituídas por outras 
formas maiores e mais fortes.

Mas talvez não haja paradoxo. Tal subs-
tituição ou sucessão, para usar o termo bo-
tânico, é tão antiga quanto nossos primei-
ros mitos. O homem não emerge do vazio, 
precisamos de um estado mais “verde”. Entre 
Adão e o vazio, existe um jardim. 

Foi com a ajuda de estudos como o de 
Salisbury que nosso entendimento da 

cidade enquanto ecossistema foi elucidado. 
Cidades são mais quentes, nubladas e secas 
que os campos à sua volta. Há mais partícu-
las de matéria no ar e menos luz do sol. As ár-
vores são atrofiadas e aquelas que estão em 
cidades que já tiveram o ar muito poluído 
e hoje trazem um ar mais limpo geralmen-
te apresentam uma silhueta “urbana”: um 
tronco diminuído com galhos principais 
mais largos que avançaram quando o ar se 
tornou melhor.

Geralmente há menos vento, mas quase 
sempre ele é mais severo, com estranhas for-
ças de desvio e redemoinhos violentos. Há 
uma semelhança entre os prados norte-ame-
ricanos e certos descampados urbanos, am-
bos caracterizados pela perturbação do solo 
por mamíferos escavadores – os cachorros 
da savana e nós – e fortes rajadas de vento. 
O solo da cidade, embora altamente variável, 
é, em geral, compacto (devido ao tráfego de 
pedestres e à vibração pesada de veículos), 
alcalino (por causa da alta absorção de cálcio 
pela argamassa e pelo cimento) e pobre em 
nutrientes (com zonas isoladas de rico lixo 
orgânico). Assim como o ar, ele é poluído, 
um fator que afeta a flora diretamente, uma 
vez que o efeito da poluição em organis-
mos simbióticos resulta, por exemplo, na 
morte de insetos dos quais as plantas de-
pendem para a polinização. 

Com o fluxo constante de pessoas e de 
materiais vindos do mundo todo, a cidade 
existe sob frequente inoculação de espécies 
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estrangeiras, como a mostarda-de-Nápoles 
de Ray ou a ambrósia-das-boticas em 
Berlim. Tal flora expõe o comportamento 
humano intimamente: comemos toma-
tes em sanduíches, preparamos sementes 
para passarinhos, cultivamos flores selva-
gens provenientes de climas estrangeiros. 
Usamos suéteres de lã: muitos dos inva-
sores botânicos do século XIX vinham 
enterrados em pedaços de lã, uma manei-
ra particularmente efetiva de transpor-
te, como qualquer um que tenha usado 
meias quentes sobre a grama já deve ter 
notado.

O resultado é uma flora rica em espé-
cies. No total, pode haver poucas plantas 
na cidade, mas há muito mais tipos de 
plantas. Há até mesmo evidências de que 
as demandas de uma cidade podem levar 
à evolução de novas espécies (embora a 
fronteira entre “espécies” e “variedade” 
seja geralmente opaca). Uma certa taxa de 
dente-de-leão foi encontrada apenas em lo-
cais construídos por homens, fato que su-
gere a evolução da planta durante algumas 
centenas de anos para conseguir se subme-
ter a demandas específicas. O plátano de-
monstrou ser bem adaptado às demandas 
urbanas. Tolerante à poluição e às tesouras 
de poda, suas raízes são mais compactas, e 
pode ser encontrado em cidades de todo o 
mundo. É muito provavelmente um híbri-
do de sicômoros americanos e orientais 
e não possui outro habitat nativo que não 
seja a rua.

De acordo com a concepção clássica 
da ecologia de sucessão, terras perturbadas 
passam por diversos estágios: são desmata-
das, e em seguida plantas são introduzidas, 
que crescem, competem e se substituem 
até que a flora finalmente fique estabilizada. 
Mas, na maioria dos casos, a flora urbana 
não se estabiliza. Plantas entram e crescem, 
mas, depois disso, há uma chance rara de 
progresso: elas são capinadas, cimentadas 
ou bombardeadas e o processo começa 
novamente. Esse ciclo reflete o dinamismo 
da cidade de várias formas. O fluxo cons-
tante, a renovação, o declínio, a resiliência 
do todo, apesar da morte das partes.

Em uma reportagem de John Hersey para 
a New Yorker, Toshiko Sasaki retorna a 

Hiroshima, sua cidade natal, pela primeira 
vez depois de passar 1 mês no hospital. A 
destruição a chocou, mas o que particular-
mente a assustou foi como “acima de tudo 
havia um tapete de verde fresco, vívido e 
otimista surgindo até mesmo das fundações 
das casas destruídas. As ervas já escondiam 
as cinzas e flores selvagens floresciam entre 
os ossos da cidade... 

Especialmente numa área do centro, al-
gumas plantas cresceram com extraordiná-
ria capacidade de regeneração, não apenas 
sobrevivendo em meio aos restos queima-
dos da mesma espécie, mas aparecendo em 
novos locais, entre tijolos e em fendas no as-
falto. Parecia mesmo que uma carga de plan-
tas havia caído juntamente com a bomba”.

Em outubro de 1945, menos de 2 meses 
depois do bombardeio a Hiroshima, a Divi-
são de Ciências Biológicas do comitê espe-
cial para pesquisa e investigação de perdas 
por bombas atômicas conduziu a primeira 
de várias pesquisas acerca dos efeitos das 
bombas sobre as plantas e a vida animal. O 
relatório reforçou o que Sasaki dissera. Esti-
mulada por uma tempestade que atingiu a 
cidade em 17 de setembro, a paisagem sem 
vida foi coberta por abóboras, rabanetes, 
mostardas, margaridas, glórias-da-manhã e 
beldroegas. 

Assim como a mostarda de Nápoles 
de Ray, seus nomes traem sua origem es-
trangeira: Erigeron canadensis, Veronica per-
sica, Phytolacca Americana. O crescimento 
de novas árvores foi visto em toda parte. 
Muitas árvores queimadas de um lado 
continuaram a crescer do outro e, mes-
mo aquelas árvores que pareciam ter sido 
completamente incineradas começaram a 
dar brotos a partir de troncos queimados, 
raízes e caules subterrâneos.

Hoje mais de uma centena dessas 
plantas permanecem, na sua maioria ár-
vores de cânfora, enquanto a mais próxi-
ma do hipocentro é um salgueiro-chorão, 
a apenas 370 metros dali. Eu li que você 
pode perguntar a qualquer criança sobre 
o salgueiro, e eles vão apontar o caminho.

 Lendo a descrição de Sasaki, não é 
difícil entender o retorno daquela flora 
como um milagre: bonito mas, como 
qualquer milagre, terrivelmente estranho. 
Ela sugere a existência de um mundo es-
condido que simplesmente aguarda uma 
oportunidade de expressão. Se o jardim é 
essencial à nossa concepção de vida hu-
mana, é na semente que ele se esconde. 

Quando Salisbury escreveu sobre as 
80 mil sementes da fireweed, ele provavel-
mente sabia que a maioria delas não ger-
minaria de imediato. Ao contrário, elas se 
alojariam em abrigos e frestas microscó-
picos. Algumas para serem devoradas ou 
esmagadas e outras para serem enterradas 
sob o cimento, mas, a maioria delas, sim-
plesmente para esperar. 

Um metro quadrado de solo urbano 
pode conter milhares de sementes que 
persistem num estado de animação sus-
pensa, esperando para serem acordadas 
do sono profundo. Depois que as briga-
das de incêndio resgataram o Museu de 
História Natural de Londres de alemães 
incendiários, as sementes de albizia flo-
resceram de seus lençóis herbários, liber-
tadas pela combinação precisa de chamas 
e água após 200 anos de inatividade.

Acredito que tudo isso sugere uma 
outra categoria de flora urbana, para além 
dos jardins planejados e dos invasores 
selvagens de nossas estradas. É uma flora 
potencial e escondida, uma floresta que 
não entra em competição com a cidade, 
mas que existe ao seu lado e espera pa-
cientemente para se tornar manifesta. Os 
destinos de Hiroshima, Londres e Berlim 
mostram como essa floresta invisível é 
bastante real. Geralmente vislumbramos 
a semente como nada mais do que a tran-
sição entre duas plantas, mas é possível 
conceber que a planta seja a transição 
entre duas sementes. É possível imaginar 
também a cidade sendo a transição entre 
duas florestas, entulho dando à luz videi-
ras selvagens, ameixeiras e parietárias.
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Maria e Edísio
Dona Maria e Seu Edísio moram em Cas-
serengue, Paraíba, são casados e têm dois 
filhos. Seu Edísio era marchante e Dona 
Maria sempre cuidou da lavoura – ela plan-
ta, colhe e armazena sementes selecionadas. 
No início, a agricultora plantava feijão, algo-
dão mocó, fava, milho e alguns legumes em 
consórcio. O casal vendia o algodão e a renda 
obtida ajudava no sustento da família. Acon-
selhados por uma empresa governamental 
de extensão, deixaram de plantar no sistema 
consorciado, pois aumentariam a produtivi-
dade com a monocultura. Nos anos seguin-
tes, passaram a sofrer com o ataque de pragas, 
quedas na produção, degradação ambiental 
e diminuição da renda. Mesmo assim, Seu 
Edísio conseguiu acumular recursos, traba-
lhando como marchante e vendendo algo-
dão. Dona Maria nunca deixou de guardar as 
melhores sementes – seleciona e armazena 
com bastante cuidado as mais produtivas, 
rentáveis e saborosas, utilizando-as nos anos 
seguintes. Separa suas sementes e as coloca 
para secar ao sol, só tira quando estão bem 
secas e frias. Antes de armazená-las, Dona 
Maria as mistura com cinzas da fogueira de 
São João. Em seguida, guarda em garrafões 
e silos, mistura água com as cinzas e faz uma 
“lama”, que coloca na tampa dos recipientes. 
Quando a lama seca, se transforma num 

O MILHO É NAMORADOR
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experiências em Agricultura Ecológica. 
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repolho, pepino e abobrinha. Para não faltar 
esterco, ela faz esterqueiras onde coloca uma 
camada de esterco, outra de palha, restos de 
comida e outra de esterco. Se estiver quente, 
adiciona-se água. Quando estiver no ponto, 
o esterco já pode ser jogado direto nas leiras. 
Dona Eugênia utiliza o regador para molhar 
toda a horta, gastando uns 200 litros de água 
por dia. Todo o trabalho a satisfaz, e ela acre-
dita estar ajudando outras pessoas.

Rosa e Vicente
Há 18 anos, em Irati, Paraná, ainda no início 
da vida de casados, Rosa e Vicente resolve-
ram plantar fumo e construir uma estufa 
– e esperavam ganhar dinheiro. Vendo seus 
filhos ainda muito pequenos trabalhando 
até tarde e constatando que as melhorias 
esperadas não chegavam, resolveram mudar 
de vida. Nessa época já plantavam ecologica-
mente tudo o que produziam, e foram am-
pliando suas experiências. O primeiro traba-
lho da família foi o de reorganizar e recuperar 
a terra, fazendo voltar os microorganismos, 
as minhocas, os passarinhos. Tinham uma 
criação de carneiros que fornecia adubo para 
a horta e outras plantações. Implantaram o 
primeiro campo de sementes. Experimenta-
ram adubação verde de verão e de inverno. 
Desde menino, Vicente aprendeu a resgatar, 
produzir e guardar as sementes. De tudo 

torrão e veda os vasilhames com eficiência. 
Dona Maria preserva há muitos anos os fei-
jões macassa, camaupu, mulatinho da vagem 
roxa e carioca, bem como o milho de 60 dias. 
Nunca perdeu sementes com gorgulho. Nas 
épocas de seca, as distribui para os filhos e vi-
zinhos. Toinho de Edísio, filho de dona Ma-
ria, já viajou dentro e fora do país, divulgando 
com orgulho as experiências da família.

Dona Eugênia
Desde a infância, Dona Eugênia sabe cuidar 
do quintal e valorizar as sementes que produ-
zirão os alimentos para a casa e para a venda. 
Ela conserva uma série de sementes que trou-
xe da casa de sua mãe, além de plantar outras 
tantas. Em Garapuava, no Panará, Dona Eu-
gênia desenvolve uma prática diferente para a 
cultura do tomate e do pimentão. Primeiro se 
planta aveia, que, quando amarela, é dobrada 
para formar as leiras. Então, é feita uma cova 
onde se coloca esterco curtido e é plantado 
o tomate ou o pimentão, sem que se retire a 
aveia. Depois é adicionada urina de vaca e, na 
colheita, se aplica mais um pouco de esterco. 
Quando o tomateiro fica doente, retira-se a 
planta e coloca-se cal virgem, e Dona Eugê-
nia está experimentando o plantio de couve 
no meio da aveia para diminuir os ataques 
de pulgões. Com criatividade, Dona Eugê-
nia organiza seu quintal, plantando alface, 



que a família planta, colhe sempre o do gas-
to, deixando o que sobra madurar para fazer 
sementes. Para colher as sementes, é preciso 
escolher os pés mais vigorosos, com menos 
doença. Vicente sempre faz a seleção de suas 
sementes. Muitas das sementes usadas na 
horta, a família trouxe de herança, compra-
ram umas e trocaram outras. Eles fazem o res-
gate nas feiras do município, região, estado, 
até em feiras nacionais, e em conversa com 
parentes mais distantes. Eles têm mais de 30 
variedades diferentes de sementes: groselha, 
3 tipos de feijão-vagem, agrião, rúcula, 2 tipos 
de amendoim, girassol colorido e comum, 
milho de pipoca, nescafé, melão de São Ca-
etano, pepino antigo, linhaça, pimentão graú-
do, feijão-arroz, melancia amarela, cordão de 
frade, gila, buchinha de salada, gengibre do 
reino, ervilha. Resgataram e multiplicaram 
a semente do feijão vinagrinho a partir de 
grãos que vieram misturados no feijão preto. 
Vicente tem a ideia de montar uma Casa da 
Semente Crioula, um banco para troca e ven-
da, resgate e conservação de sementes.

Severino e Alcebíades
Severino e Alcebíades são moradores do 
acampamento Terra Prometida, em Chatu-
ba, Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Severino 
saiu de Jacaraú, na Paraíba, há 23 anos e traba-
lhou no Rio de Janeiro em construção civil e 

cinzas e costumam deixar bem cheio de 
sementes para que saia todo o ar. Guardam 
os vasilhames em local seco e escuro. 

Os feijões no Terra Prometida são ma-
cassa e preto, plantados na mesma época que 
o milho. Eles já colhem as sementes secas na 
roça, depois batem e deixam secar mais uma 
vez ao sol. O processo de armazenamento é 
o mesmo que o do milho, em vasilhame de 
plástico (garrafa pet) envolvido em papel 
preto ou pintado. O arroz (agulha comum, 
agulhinha e híbrido) é difícil de beneficiar. 
Eles têm arroz seco e das águas: colhem, 
batem e deixam secar. O armazenamento é 
idêntico ao do milho e do feijão. Também 
podem guardar na palha sem debulhar. 

O Terra Prometida possui muitas varie-
dades de mandioca ou aipim: cacau amarela, 
cacau branca, cacau vermelha (princesinha), 
rosa, saracura grande e saracura pequena. 
Plantam manivas de aproximadamente 15 
centímetros dependendo da qualidade. Só 
aproveitam os meios das ramas (tiram as 
pontas). Para guardar, deixam plantadas na 
roça. Para conservar a rama, juntam em feixe 
e colocam em buraco de 15 a 20 centíme-
tros, verticalmente. Assim ficam preservadas 
por até 1 ano. A maniva já cortada dura me-
nos de 1 mês. As batatas doces são plantadas 
de rama, de 20 centímetros. Dá para plantar 
também de batata (pedacinhos pequenos). 

mecânica. Chegou a fazer uma roça no terre-
no de um sócio antes de se integrar ao MST. 
Alcebíades nasceu em Itaguaí no Rio de Janei-
ro e, sendo filho de agricultores/lenhadores, 
sempre sonhou em ter seu pedaço de terra. 
Trabalhou em indústria, em sítios de outras 
pessoas e vive há 4 anos no acampamento. 
Alcebíades e Severino separam e armazenam 
sementes, além de mudas plantadas na roça. 
Para guardar sementes de milho, eles não 
plantam espécies diferentes na mesma épo-
ca, porque o milho é “namorador”. Reservam 
uma distância de no mínimo 400 metros de 
um plantio para outro, com barreira no meio 
(mata ou capoeira). No acampamento exis-
tem muitas variedades de milho: roxo, bran-
co, preto, amarelo, entre outros, mas o princi-
pal é o Cateto. O espaço para plantar o milho 
é muito variável. Quando se planta com mais 
espaço, as espigas saem maiores. Para tirar a 
semente do milho para plantar, eles deixam 
secar bem a espiga na roça. Escolhem as espi-
gas mais bonitas para tirar as sementes, bem 
distribuídas por toda a área. São no mínimo 
200 espigas, para garantir a variabilidade 
genética. Eliminam as sementes das duas 
pontas da espiga e deixam secar bem ao sol 
para guardarem o sabugo ou as sementes 
debulhadas, como preferem. Armazenam 
em vasilhame limpo e seco. No vasilha-
me, usam colocar terra de formigueiro ou 

neste ensaio: Milhos de Selma Andrade, 2013.<
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A rama pode ser guardada até 10 dias em 
local fresco. Para armazenar a rama, a me-
lhor maneira é deixar na terra. Se ficar no 
sol, a batata fica bem conservada e depois 
pode ser plantada.

Lêla e Eduardo
Quando o casal chegou à propriedade, em 
Matureia, na Paraíba, só existiam cerca de 70 
pés de caju mal cuidados e uma terra muito 
esburacada, afirma Dona Lêla. Atualmente 
a propriedade já tem 375 pés de caju e uma 
terra bem recuperada, conforme a avaliação 
dela. Além dos cajueiros, o casal conta com 
mais de 11 espécies de fruteiras, totalizando 
66 unidades já começando a safrejar, entre 
elas 90 mangueiras e 70 gravioleiras. Há 
também 8 espécies de plantas medicinais e 
7 espécies de hortaliças. Dona Lêla pegou al-
gumas mudas no viveiro do Centro de Edu-
cação Popular e Formação Social. Outra boa 
parte, ela mesma produziu e plantou. Toda 
essa diversidade de plantas não impede que 
Dona Lêla e Seu Eduardo cultivem, no perío-
do das chuvas, culturas consideradas de sub-
sistência, como milho, feijão, fava, mandioca, 
macaxeira, bata-doce, jerimum, pepino, ger-
gelim e amendoim. Outra paixão da agri-
cultora é a produção de flores. Elas ajudam 
a enfeitar ainda mais o seu roçado. Ela sonha 
em ter um dia o seu próprio viveiro de mu-
das, para plantar e distribuir plantas na região. 

Todo o cultivo da roça é feito sem a utiliza-
ção de venenos e sem queimadas. Ela afirma 
ainda que deixou de usar o fogo e os venenos 
depois que começou a fazer visitas de inter-
câmbio e a participar de eventos promovidos 
pelo CEPFS e pela Asa Paraíba.

Com relação aos animais, Dona Lêla 
cria alguns bovinos, além de abelhas com 
ferrão e 7 espécies de abelhas nativas, 
dentre elas a cupira, a canudo, a tubiba, a 
rajada e a mosquito. Ela também cria gali-
nhas. Dona Lêla cultiva hortaliças a partir 
de uma Mandala, que é alimentada pela 
água de um poço amazonas existente no 
centro da bacia de uma barragem subterrâ-
nea construída com o apoio do Programa 
Uma Terra e Duas Águas. Um dos indica-
dores utilizados para medir a melhoria no 
ambiente do sítio da família tem sido o rea-
parecimento de animais nativos, principal-
mente os pássaros, que andavam sumidos. 
Dona Lêla diz se encantar com o canto do 
galo-de-campina, do concriz, do golado e 
com a presença de outros pássaros, como 
o beija-flor, o sanhaçu, o caja de couro e o 
nambu, que frequentam a sua roça.

Cícero e Erinalda,
Cícero e Erinalda têm dois filhos e mo-
ram na comunidade Mocambo do Pedro 
II, no município de Sigefredo Pacheco, no 
Piauí. Cícero é trabalhador rural, estudan-

te e secretário da Associação de Pequenos 
Produtores Rurais da comunidade. Em 
1993, participou de um diagnóstico par-
ticipativo de agroecossistemas e come-
çou a perceber a importância de plantar 
preservando a natureza. A partir de en-
tão, passou a fazer seleção de sementes e 
a cultivar por até 5 anos na mesma área. 
Em 1999, começou a utilizar diferentes 
técnicas em sua roça: curvas de nível, 
espaçamento, leiras, cobertura orgânica 
com palha de carnaúba, raspas de piquiá e 
esterco, além de diminuir a quantidade de 
sementes por cova.

Cícero utiliza duas receitas para com-
bater o pulgão: na primeira, pega a espu-
ma do sabão de coco e aplica em cima do 
pulgão; na segunda, coloca casca de angico 
de molho e usa o líquido para repelir os in-
setos. Como o solo é fraco e chove pouco, 
fez uma experiência para melhorar o plan-
tio da mandioca: capina o mato puxando-
-o para o tronco da mandioca. Afirma que 
dessa forma consegue conservar a umida-
de do solo e produzir melhor. Para a con-
servação das sementes da mandioca colhe 
a maniva da roça que está plantada, corta e 
deixa 15 dias descansando para engrossar 
o leite. Cícero nunca usou produtos quími-
cos e tem consciência de que dessa manei-
ra contribui para a preservação da natureza 
e para a saúde da família.
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arrancados com cuidado. Cobre-se o batu-
me com terra. Após 90 dias, se a terra ainda 
estiver molhada, colhe-se a mama para plan-
tar. Já a consorciação do inhame é feita com o 
feijão e restos da roça. Deve ser feita a rotação 
de culturas para não se esgotar o solo.

Outra experiência mostra duas formas 
de armazenar as sementes de inhame: empi-
lhar todos os carás de olho para cima e cobrir 
com areia lavada; dessa forma, a rama não 
cresce muito. Se crescer, deve-se cortar para 
plantar. Pode-se empilhar mais de 1 quilo. 
Outra forma de guardar é deixar a semente 
no roçado, dentro da cova. Na hora de plan-
tar, ela é retirada, são cavadas as covas e ela 
é plantada novamente. São recomendados 
alguns métodos para controlar a “casca pre-
ta” e o “inhame cabeludo”: mudar o local de 
plantio do inhame a cada 2 anos; não plan-
tar semente contaminada; plantar crotalária, 
mamona ou carrapateira e cravo-de-defunto 
em consórcio com o inhame para afugentar 
os vermes; usar apenas produtos naturais.

Armazenar sementes sem veneno
Há experiências de vários agricultores com o 
armazenamento de sementes de feijão sem o 
uso de Gastoxin – pastilha tóxica vendida no 
comércio para a conservação de sementes. 
São utilizados alguns produtos naturais e téc-
nicas alternativas de conservação, tais como 
o uso da cera de arapuá para vedar os silos; 

Rita de Lira e João da Cruz
Rita de Lira e Jo.ão da Cruz são casados há 
32 anos. Vivem na comunidade Açude Vár-
zea, no município de Castelo do Piauí, onde 
criaram seus três filhos. O casal herdou de 
seus pais e avôs a paixão por plantar milho 
– e com ela a atenção que sempre tiveram 
com a seleção e preservação da boa semen-
te. Para eles, as principais variedades são a do 
sabugo feno e a dente de cavalo. Essa última é 
conservada desde seus avós. Para selecionar, 
a família retira os grãos das duas pontas da 
espiga e separa as sementes do meio, que são 
as melhores. Depois faz outra seleção manu-
al separando aquelas que são mais puras. As 
sementes são guardadas em tambores, mas 
é preciso sempre tomar cuidado para não 
deixar entrar água. Segundo a família, se bem 
armazenadas, elas podem ser conservadas 
por até 2 anos. No roçado, a família faz plan-
tio consorciado de milho e feijão, principal-
mente barrigudo grande e miúdo. O preparo 
da área é feito sem queimadas, somente com 
aração do solo e aproveitamento dos restos 
das culturas do milho e o esterco de caprinos. 
A família faz cobertura orgânica de palha de 
carnaúba numa pequena parte cultivada. Se-
gundo João, a palha de carnaúba é forte para 
adubar a terra e conservar o molhado.

José Feliciano e Josefa
José Feliciano e Josefa cultivam algumas va-

riedades de milho, feijão e outras plantas que 
são utilizadas para o autoconsumo, a alimen-
tação dos animais e a produção de semen-
tes. Coletam apenas as sementes de feijão 
do primeiro carrego, que são mais limpas e 
graúdas. As de milho são coletadas na parte 
do meio da espiga. O milho branco é o mais 
plantado e preferido pela família. O milho 
hibra (como é chamado o milho híbrido na 
região) é produzido mais rápido que os ou-
tros, a semente tem cor alaranjada e seu sabor 
é mais adocicado. A partir do cruzamento 
entre as variedades que eles plantam, surgiu 
uma espécie de milho batizada de milho 
maluco. Eles têm um quarto na casa só para 
guardar sementes, que são armazenadas em 
garrafas, latas ou silos de 60 quilos, limpos 
e secos. Cada semente é guardada em local 
próprio, sem que haja mistura das espécies. 
Os recipientes são lacrados com cera de ara-
puá para que não haja entrada ou perda de ar. 
Seu Feliciano coleta 5 vasilhas de cada qua-
lidade de semente, planta 2 ou 3 e reserva o 
restante para nunca perdê-las.

Como capar o inhame
A capação é uma técnica para aumentar a 
produção de sementes de inhame. No mo-
mento da colheita, deve-se cavar bem o batu-
me. Corta-se o inhame deixando um pedaço 
de terra ligado à rama. Abre-se bem ao redor 
da batata para que todos os inhames sejam 



79 famílias. Em reunião, decidiram que a 
devolução na safra seguinte seria dobrada, 
para que pudessem fortalecer o banco. En-
tretanto, algumas pessoas devolveram mais 
que o combinado. A devolução foi de apro-
ximadamente 1.830 quilos de sementes de 
feijão e milho, o que fez o banco prosperar 
até os dias de hoje. Ainda em 1983, cons-
truíram um armazém comunitário para as 
sementes e também um local para sediar os 
encontros e reuniões.

Atualmente, são armazenadas várias 
espécies de sementes de feijão (corujinha, 
sedinha, garanjão e mulatinho), milho (jabo-
atão e do sabugo fino), gergelim e forrageiras 
(sorgo, guandu e girassol). Para a armazena-
gem das sementes, utiliza-se casca de laranja, 
pimenta do reino moída, cominho, cinzas e 
azeite de carrapateira. As sementes chegam 
secas e selecionadas pelas famílias

O trabalho de abertura dos silos e de-
volução das sementes para o plantio é reali-
zado coletivamente e conta com a presen-
ça da maioria dos sócios. Para guardar as 
sementes em pequenas quantidades, as fa-
mílias estão experimentando garrafas plás-
ticas de refrigerante ou latas pequenas. Os 
recipientes devem estar bem vedados para 
não prejudicar o armazenamento. Essa es-
tratégia de armazenamento vem mudando 
a vida das famílias, que agora têm sementes 
sempre que chove. 

o uso de pimenta do reino no fundo do silo 
e nos sacos de feijão; o uso de um chumaço 
de lã aceso com álcool dentro do silo, que 
elimina o oxigênio existente e faz com que 
os gorgulhos não respirem. Outras técnicas 
usadas no tratamento das sementes são o 
uso de casca de laranja seca e moída, fumo 
picado, cinza de casa de cupim. Estudos rea-
lizados na Universidade de Areia, na Paraíba, 
comprovam a eficácia dos produtos naturais 
recomendados pelos agricultores. Recomen-
da-se de 10 a 20 gramas de pimenta do reino 
por cada quilo de semente ou 20 gramas de 
casca de laranja seca e moída por quilo de 
semente.

Como tirar sementes de hortaliças
Pedro trabalha como caseiro na Praia da 
Brisa, em Guaratiba, município do Rio 
de Janeiro. Ele veio da Paraíba há 8 anos 
e lá em Aroeira plantava milho e feijão e 
criava vacas. Mas foi só no Rio de Janeiro 
que aprendeu a plantar e cuidar de hortas. 
Além da horta no quintal da casa onde 
trabalha, Pedro cuida de mais outras duas 
em terrenos vizinhos que estavam aban-
donados. Ainda cria 6 vacas, que forne-
cem o esterco para adubar as plantas. Ele 
cultiva couve, tomate, coentro, pimentão, 
banana e alface, entre outros. Pedro retira 
as sementes das hortaliças para plantar, 
pois afirma que as sementes compradas 

nem sempre estão na validade. O povo 
da região pede sementes a ele quando 
precisa, principalmente de coentro. Para 
tirar as sementes, Pedro escolhe as plantas 
mais bonitas. Depois limpa bem o fruto 
(no caso do jiló, abóbora, maxixe), sepa-
rando a semente da polpa. Já a salsinha, 
o coentro e a alface, ele deixa secar em 
maços pendurados no terreiro e depois 
esfrega com as mãos para separar as se-
mentes do pendão. Então deixa os maços 
secarem mais em casa, ao sol, num jornal 
no chão, por uns 3 dias. Toda noite deve 
recolhê-los do terreiro para que o sereno 
não volte a umedecer as sementes. De-
pois de bem secas, guarda nos vidros, que 
já devem estar lavados e secos. Ele guarda os 
vidros na prateleira do armário e as sementes 
têm validade de 1 ano.

Sementes da perseverança
O Banco de Sementes comunitário das co-
munidades Santa Cruz e Santa Maria, em 
São Vicente do Seridó, na Paraíba, foi funda-
do no ano de 1984, fruto de um trabalho das 
comunidades eclesiais de base. Em meados 
de 1983, houve uma grande seca na região e 
muitas famílias agricultoras perderam grande 
parte de suas sementes. Nessa época, recebe-
ram 405 quilos de sementes de feijão e mi-
lho, quantidade suficiente para se dar início 
ao banco comunitário com a participação de 
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constatar se o espaço era apropriado para 
morar e desenvolver suas atividades.

No entendimento dos líderes espiri-
tuais, as singularidades do mundo físico 
necessitam, inevitavelmente, de canto para 
continuar a sua existência para sempre, caso 
contrário, o mundo vai se acabando aos 
poucos. A atividade de agricultura no siste-
ma kaiowá tradicional possui várias regras 
criadas desde o princípio de sua existência, 
sendo concebida como um conjunto de fe-
nômenos dependentes da prática de rituais.

De acordo com a lógica do Kaiowá, a 
terra foi criada a partir da substância do xiru 
(bastão sagrado), o jasuka. No princípio da 
existência da terra, o nhanderu guasu enten-
deu que a terra necessitava ser sustentada 
pelo xiru. Desde então, o xiru ryapu guasu 
(divindade dona do xiru), com a sua inteli-
gência, ordenou ao seu yvyra’ija um canto es-
pecífico para cada fenômeno natural. Com 
essa exigência, o nhanderu guasu instituiu as 
regras relativas aos cantos referentes ao xiru 
e sua criação. Dessa forma, os Kaiowá en-
tendem que os cantos compõem a própria 
estrutura do xiru ou kurusu e ele se expressa 
através dos cantos.

Porém, para o xiru se tornar um dos ins-
trumentos fundamentais para equilibrar to-
das as espécies de fenômenos, é preciso ser 
alimentado pela reza, para continuamente 
retribuir de maneira adequada para os seres 

JEROSY PUKU 
Izaque João

Professor Kaiowá da Escola Indígena Joãozinho 
Carapé Fernando, na aldeia Panambi, Mato Grosso 
do Sul.

Jakaira ojaty jave he’i aiporami he’i: eretyarõ 
arã aiporupi he’i, nderekuarã ha ereikuaa 

va’erã apyre’ỹ peve guarã he’i Jakaira [jakaira, 
no exato momento da plantação, disse: de-
senvolve como pode, mas seu futuro você 
sabe é infinito e assim vai ser] conta Luiz 
Aguja, xamã da aldeia Panambizinho. 
Muitas famílias tradicionais de Panam-
bi e Panambizinho, em Dourados, Mato 
Grosso do Sul, relembram como era a or-
ganização dos Kaiowá no grande espaço 
do território conhecido por Ka’aguyrusu, 
bem como na vida cotidiana. As famílias 
recordam as festas de rituais importantes 
que reuniam grande número de pessoas, 
em diferentes locais, anualmente.

O tekoha guasu, o grande território onde 
os Kaiowá desenvolviam suas relações so-
ciais, era coberto de mato verde (ka’aguy), 
com variados recursos para sua sobrevivên-
cia (caça, pesca, coleta, etc.). Rusu define o 
grande espaço sem barreira física que favo-
recia os Kaiowá a viverem de acordo com as 
leis do seu próprio sistema tradicional, fun-
damentado a partir das normas de paren-
tesco e de aliança política. Isso significa que 
no período do Ka’aguyrusu, cada grupo de 
parentes era liderado por um grande xamã, 
sendo as unidades de espaço cobertas de ve-
getação variada. Para ter acesso a esse local 
e fixar o grupo, era necessária sua inspeção 
pelo líder espiritual, antes da ocupação, para 

humanos. O xamã de Sucuri’y explica que 
os não-kaiowá acham que o xiru é apenas 
um pedaço de pau, mas para o Kaiowá é, na 
verdade, a personificação da divindade. O 
xiru se encontra na residência do xamã e se 
o rezador parar de cantar, o nhanderu guasu 
movimenta o xiru, deslocando-o levemen-
te, causando um tremor de terra, chamado 
kaja’a nheoepenha ou outros fenômenos, 
como terremotos e maremotos.

O xiru ryapuguasu (dono do trovão) é 
aliado inseparável do nhanderu guasu, que 
deu àquele a responsabilidade de criar a 
superfície da terra, modelando-a com os 
elementos que compõe sua geografia, como 
mato, montanha e água. Esses elementos 
do espaço terrestre são interpretados pelos 
Kaiowá como pertencentes aos deuses, que 
possuem linguagens próprias e específicas 
de acordo com sua função no equilíbrio do 
espaço físico. 

A divindade denominada jakaira, com 
sua sabedoria, criou o milho branco e os 
demais produtos agrícolas. No local que o 
jakaira escolheu para realizar a sua atividade 
agrícola, não foi necessário o uso de força 
física, pois o trabalho foi efetuado na base 
de reza. O milho saboró é uma planta reti-
rada de uma das partes da vestimenta usada 
na cintura do jakaira, o ku’akuaha, do qual 
uma pequena parte se transformou, de ma-
neira mágica, na semente do milho branco 

ASSISTA NO SITE



do desenvolvimento do milho saboró e do 
seu espírito jakaira. Outras espécies fibrosas 
(que tem um “fio” ou bagaço central – havi-
ju – como a mandioca, moranga, abóbora, 
batata-doce e cana-de-açúcar) são depen-
dentes da banana, que é considerada uma 
planta que representa itymbyry ruvixa.

O xamã compara o milho saboró a seu 
corpo. Cada parte do corpo representa uma 
parte do milho: a flor (ipoty) é a parte que 
enfeita o mbaraka (chocalho, instrumento 
inseparável no canto kaiowá,) e o ku’akuaha 
ou xumbe (faixa de algodão usada na cin-
tura). O xamã ressalta que, após passar o 
ritual do batismo do milho, o consumo dos 
alimentos de milho ajuda as pessoas a incor-
porar a alma das divindades, dando força 
ao canto, em um sentido amplo, como por 
exemplo, para fazer chover.

Cada estação de ano necessita de um 
canto específico para que o tempo contri-
bua, dando eficácia para todos os seres vege-
tais produzirem melhor. Em outro sentido, a 
reza e o conhecimento tradicional represen-
tam uma forma eficaz de proteger o grupo 

ytymby jasuka, substância de onde germi-
nam todas as espécies de plantas.

De acordo com o mito kaiowá da cria-
ção, a primeira roça foi plantada pelo 

Jakaira. No dia seguinte, ele avisou Pa’i Tam-
beju que podia ir colher o milho. Este orde-
nou à sua filha que fosse buscar o milho, mas 
esta questionou, dizendo que não poderia 
estar maduro, uma vez que havia sido plan-
tado no dia anterior. Jakaira voltou para dizer 
novamente ao Pa’i Tambeju que a roça estava 
pronta e este avisou sua mulher para que fos-
se colher o produto, mas, quando lá chegou, 
percebeu que o milho não estava maduro. 
Conforme a explicação do xamã, isso foi 
um castigo do Jakaira, pela desobediência da 
moça e é por isso que o milho demora cinco 
meses para ficar pronto para a colheita. 

Todos os produtos agrícolas possuem 
um princípio de hierarquia, mas é através da 
representação do milho saboró, considera-
do um cereal sagrado, que se realiza o ritual 
jerosy puku. Todas as espécies de grãos tra-
dicionais, como os feijões, são dependentes 

que, através da reza, germinou. Isso significa 
que, para o Kaiowá, o milho saboró, desde 
o princípio de sua criação, precisa seguir as 
mesmas etapas de trabalho, desde seu cul-
tivo até a colheita, instituídas pelo jakaira: 
deve-se cantar para plantar, para ser prote-
gido das pragas e, por último, na colheita, 
quando ainda está verde (avati kyry), para 
que possa ser consumido sem riscos para 
a saúde. Depois da colheita, o milho ainda 
precisa passar pelo jehovasa, quer dizer, uma 
“benção” realizada pelo xamã, para depois 
ser distribuído.

Essas regras precisam ser efetuadas com 
o objetivo de purificar o milho, para que se 
torne um alimento especial, extremamente 
importante para todas as divindades. A xíxa, 
ou jakairary, bebida feita de milho saboró, 
apropriada para todas as divindades, inclu-
sive para o xiru, é denominada rekory (cal-
do do seu próprio corpo). Na concepção 
do xamã, o jakaira guasu e o jakaira mirĩ são 
os principais responsáveis pela reprodução 
de todos os seres que tenham vida, tanto é 
que, na parte introdutória da reza, invoca-se 
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e também para o trabalho. Dessa maneira, o 
espaço ocupado pelos Kaiowá é entendido 
como um local político-social, que depende 
do processo da reza para o seu equilíbrio.

Enquanto o espaço desfavorável acar-
retou a redução de cultivo do milho saboró 
na comunidade de Panambi, por outro lado 
a maioria das famílias do Panambizinho tem 
na sua roça a quantidade suficiente de avati 
jakaira. A roça da rezadora Anália Zevito 
fica em um lugar isolado, ao qual só a dona 
tem acesso. Segundo ela, todos os conheci-
mentos são herdados da sua própria família 
e é necessário cultivar e zelar bem pelo de-
senvolvimento do milho saboró, de acordo 
com as regras. Assim, através de seu consu-
mo, jakaira incorpora a alma da pessoa que 
o consumiu, dando ênfase à voz e possibili-
tando ao corpo ser protegido dos espíritos 
antissociais. No entender da referida xamã, 
plantar milho saboró, de maneira adequada, 
no espaço isolado, agrada o jakaira. Através 
do milho saboró o xamã se comunica com 
os seres que estão em outros planos.

Entretanto, apesar de existir número sufi-
ciente de rezadores na aldeia Panambi, esses 
não procuram mais uma maneira de apren-
der e possuir o canto longo de batismo do 
milho saboró. Isso mostra que algo ameaça-
dor está para acontecer na comunidade local, 
levando à extinção do jerosy puku em curto 
espaço de tempo, como um alerta. A execu-
ção do canto exige o raciocínio focado em 
seu prosseguimento adequado, caso contrá-
rio, a cerimônia do batismo do milho pode 
se tornar extremamente ameaçadora, uma 
vez que poderá provocar o enfraquecimento 
e a destruição das plantas ou atrair doenças 
para a comunidade. 

Portanto, é imprescindível entender a 
importância dos espaços que a sociedade 
Kaiowá ocupava no tempo memorial, aque-
le registrado na memória dos mais antigos, 
quando havia as festas de kunumi pepy (ritual 
de iniciação dos meninos) e de jerosy puku. 
Neste sentido, vale a pena repetir que hoje 
em dia, embora muitos desses locais estejam 
ocupados pelo cultivo de soja ou pela criação 
de gado, no entendimento dos xamãs o local 
onde foi realizada uma festa ritual é conside-
rado sagrado.

Cada produto agrícola possui uma for-
ma de consumo, para não provocar desequi-
líbrio social ou pessoal. Batata-doce, banana 
e abóbora, mesmo após o jehovasa, possuem 
a maneira certa de consumo: a batata só 
pode ser assada ou cozida na água, pois, se 
consumida de outra forma, aquela que ainda 
não foi colhida apodrecerá gradativamente 
na terra. A banana é outra espécie de ali-
mento que não pode faltar na residência do 
xamã. O seu consumo de maneira adequada 
alimenta o corpo físico e a alma. É gostoso 
consumir banana assada, porém, o consu-
mo só é permitido para pessoas de ambos 
os sexos que pararam de reproduzir. A 
banana assada ou cozida, consumida por 
jovens em idade reprodutiva, na mulher 
provoca ressecamento do leite materno 
e no homem provoca o nascimento de fi-
lhos em situação desnutrida, colocando a 
criança em risco extremo.

Os alimentos derivados de milho po-
dem ser consumidos em todas as idades, 
mas o milho tiguéra ou avati are (aquele que 
nasce depois da colheita) não pode ser con-
sumido pelas pessoas jovens de ambos os 
sexos, devido ao extremo risco para a repro-
dução humana, pois podem gerar filhos que 
não sobrevivem (ta’ýre ndahekói). Portanto, 
este milho só pode ser consumido pelas 
pessoas de terceira idade.

No sistema tradicional Kaiowá, as coisas 
materiais naturais possuem uma ori-

gem divina, ou seja, cada objeto pertence a 
uma determinada divindade. Cada época do 
ano, com seu clima diferenciado, é interpre-
tada como um pilar da estrutura do mundo 
físico, os quais definem as regras sociais ex-
ternas e internas do grupo, tais como: hábi-
tos e comportamentos, a exemplo de tomar 
banho frio de madrugada, como forma de 
renovar o corpo e a alma, à semelhança do 
mundo físico que se renova ao final de cada 
inverno; ou estratégias políticas de relacio-
namento com os deuses, como uma reza 
específica para chamar a geada, para que 
esta termine de secar as plantas e, assim, haja 
condições de brotar novamente. Estas regras 
são fundamentais para a interação constante 
com o mundo sobrenatural através do canto 

dos espíritos antissociais e, assim, torna-se 
uma estratégia política para o Kaiowá, atra-
vés do poder espiritual.

O  sistema mbyá guarani em relação à 
época de plantio se baseava no tempo de 
floração do tajy ou ipê, que servia como ins-
trumento de alerta para iniciar o plantio do 
milho saboró, no mês de agosto. Outra plan-
ta nativa, denominada pelo Kaiowá como 
guembe, em seu período de maturação mais 
ou menos no final do mês de agosto, orienta 
o início do cultivo de outros produtos agrí-
colas. Dessa maneira, o cultivo de várias es-
pécies agrícolas, iniciado no período certo e 
submetido ao jehovasa, é determinante para 
o seu desenvolvimento mais rentável.

Segundo os xamãs de Panambi, a maior 
parte do plantio de produtos agrícolas é 
feito baseado nas fases de lua, no canto dos 
pássaros e, sobretudo, no uso específico da 
reza. No caso, a reza é considerada como 
uma proteção para que as plantas não se-
jam atacadas por insetos e sejam protegidas 
contra os espíritos maléficos. Por exemplo: 
a mandioca é plantada na lua cheia; o po-
rongo, quando canta o makamã (espécie do 
gavião), mais ou menos em outubro, e isso 
ocorre antes do sapo ou kururu cantar. As-
sim, é possível a renovação das espécies do 
mundo físico.

Para o Kaiowá, o milho e a mandio-
ca são alimentos importantes para con-
sumir acompanhados de todos os tipos 
de carne ou de peixes. A preparação dos 
pratos depende da arte das mulheres. 
Os derivados do milho e da mandioca, 
como hu’i (fubá grosso), hu’I tine (fubá 
de milho mais mandioca amolecida na 
água), xipa, tapopĩ (farinha de mandioca), 
pirekái (mandioca assada), mandi’o mimõi 
(mandioca cozida), entre outros, levados 
para a pescaria ou caçada, devem ser con-
sumidos completamente durante o perí-
odo destas atividades. Caso restar algum 
tipo de alimento, não é permitido trazer 
de volta para casa, pois, na concepção 
kaiowá, esse se torna contaminado pelos 
espíritos antissociais, não tendo mais con-
dições de ser consumido. Portanto, nesses 
casos a sobra deve ser jogada fora antes 
de voltar para a aldeia.
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O FOGO DA MORTE NO CORPO DA TERRA  
Ruben Caixeta

pamentos em beiras de estrada, outros se 
dispersaram no meio dos brancos ou em 
terras estrangeiras, enquanto aumentavam 
as fazendas de gado, plantações de cana, 
soja e outras lavouras de grande extensão. 

Numa carta de 17 de março de 2007, 
os professores e líderes Kaiowá disseram: 
“o fogo da morte passou no corpo da terra, 
secando suas veias. O ardume do fogo torra 
sua pele. A mata chora e depois morre. O ve-
neno intoxica. O lixo sufoca. A pisada do boi 
magoa o solo. O trator revira a terra. Fora de 
nossas terras, ouvimos seu choro e sua morte 
sem termos como socorrer a Vida.” Um aluno 
Guarani de José Ribamar Bessa, ao entrevis-
tar um velho guarani da aldeia de Cantagalo, 
ouviu o seguinte depoimento: “Esta terra que 
pisamos é um ser vivo, é gente, é nosso irmão. 
Tem corpo, tem veias, tem sangue. É por isso 
que o Guarani respeita a terra, que é também 
um Guarani. O Guarani não polui a água, 
pois o rio é o sangue de um Karai. Esta terra 
tem vida, só que muita gente não percebe. É 
uma pessoa, tem alma. Quando um Guarani 
entra na mata e precisa cortar uma árvore, ele 
conversa com ela, pede licença, pois sabe que 
se trata de um ser vivo, de uma pessoa, que é 
nosso parente e está acima de nós”.

Os índios Guarani Kaiowá têm sofrido 
a violência na pele. Os números são alar-
mantes. Segundo um relatório do Conselho 
Indígena Missionário (CIMI), entre 2003 e 
2010 foram assassinados 452 indígenas no 
Brasil, sendo 250 deles só no Mato Grosso 
do Sul. Segundo o Mapa da Violência, elabo-
rado pelo Instituto Sangari e pelo Ministério 
da Justiça, a proporção de suicídios no país é 
de 4,9 para 100 mil pessoas – número que é 
6 vezes maior entre a população indígena do 
estado do Amazonas e 34 vezes maior entre a 
população indígena do Mato Grosso do Sul. 
Entre a população jovem indígena, a taxa de 

Enquanto comemoramos os 20 anos de 
demarcação da Terra Indígena Yano-

mami, a maior do Brasil, constatamos a luta 
desesperada dos índios Guarani Kaiowá pela 
sobrevivência num pequeno pedaço de terra 
no Mato Grosso do Sul. Nos últimos meses 
fomos sacudidos e chocados por imagens e 
palavras: de um lado, a terra nos era mostrada 
como um “ente vivo” que merece respeito e 
cuidado dos humanos; de outro, a terra era 
reduzida a objeto a ser usado e transformado 
em mercadoria pelo homem. 

Num artigo publicado em outubro de 
2012, José Ribamar Bessa Freire conta-nos 
que os Guarani, no primeiro século da era 
cristã, saíram da região amazônica, onde 
viviam, e caminharam em direção ao sul 
do continente. Dois mil anos depois, um 
italiano, nascido em 1948 na Toscana, atra-
vessou o oceano Atlântico com sua família, 
veio para Porto Alegre, de lá para Curiti-
ba, se naturalizou brasileiro e se instalou, 
finalmente, no Mato Grosso do Sul, onde 
encontrou os Guarani, que lá estavam há 
quase 2 milênios. O italiano, André Puc-
cinnelli, recém-chegado, se tornou gover-
nador do Estado em 2007.

A partir de 1915, os índios do Mato 
Grosso do Sul começaram a ver seus espaços 
restringidos a pequenas reservas pelo Estado 
brasileiro, através do Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI), para que as terras indígenas fos-
sem disponibilizadas em prol do avanço das 
frentes de colonização pastoril e agrícola. Tal 
como o governador André Puccinnelli, os 
fazendeiros, pecuaristas e agronegociantes 
que chegaram ao Mato Grosso do Sul e 
ocuparam as terras dos índios eram, na sua 
maioria, provenientes dos estados do sul. 
O confinamento dos Guarani em peque-
nas reservas se intensificou nos anos de 
1970: alguns deles foram parar em acam-
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suicídio chega a 446 casos para 100 mil pes-
soas no Mato Grosso do Sul. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que a 
taxa de 12,5 para cada 100 mil pessoas é mui-
to elevada. A conclusão é de que os índices 
de suicídios dos indígenas no Mato Grosso 
do Sul “não têm comparação nem no con-
texto internacional entre os países com taxas 
de suicídio consideradas trágicas; não resta 
dúvida de que, neste campo, deveríamos ter 
condições de formular, de forma rápida e 
emergencial, políticas e estratégias em condi-
ções de enfrentar esse flagelo”.

Enquanto tais políticas não são formula-
das e muito menos colocadas em prática pelo 
Estado, os índios Guarani Kaiowá, desespe-
rados, enfrentam a bala e o poder político e 
econômico dos fazendeiros num movimen-
to de reocupação de suas terras. Na última 
década, de forma mais intensa, os Guarani 
prepararam-se para voltar a habitar as mar-
gens de cinco rios: Brilhantes, Dourados, 
Apa, Iguatemi e Hovy. Foi o que fez um 
grupo de 170 índios Kaiowá, que ocupa-
ram há cerca de um ano e meio 2 hectares 
de mata na beira do rio Hovy, no municí-
pio de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. 
O lugar é denominado por eles Pyelito Kue-
-Mbarakay, que significa na língua guarani 
“terra dos ancestrais”. 

No mês de setembro de 2012, o juiz fede-
ral Sergio Henrique Bonacheia determinou a 
expulsão dos indígenas da terra reocupada, 
alegando que não importava “se as terras em 
litígio são ou foram tradicionalmente ocupa-
das pelos índios ou se o título dominial do 
autor é ou foi formado de maneira ilegítima”.

Esse foi o estopim para que os Guarani 
Kaiowá se mobilizassem e escrevessem uma 
carta, que teve ampla circulação nas redes 
sociais, na qual declaravam o desejo de resis-
tência e, ao mesmo tempo, escancaravam as 
intenções da “nossa” justiça e do nosso tipo 
de sociedade hegemônica: se seriam de fato 
expulsos de suas terras, marginalizados em 
alguma beira de estrada, considerados irrele-
vantes ou obstáculos ao “progresso e ao de-
senvolvimento”, então que os fazendeiros e a 
justiça assumissem sua real face, sua violência 
e seu desprezo. Eis duas passagens da carta: 

1) “(...) avaliamos a nossa situação e con-
cluímos que vamos morrer todos mesmo 

em pouco tempo, não temos e nem teremos 
perspectiva de vida digna e justa tanto aqui na 
margem do rio quanto longe daqui. Estamos 
acampados a 50 metros do rio Hovy, onde 
já ocorreram quatro mortes, sendo que dois 
morreram por meio de suicídio e dois em de-
corrência de espancamento e tortura de pis-
toleiros das fazendas. Moramos na margem 
deste rio Hovy há mais de 1ano, estamos sem 
assistência nenhuma, isolados, cercados de 
pistoleiros e resistimos até hoje. Comemos 
comida uma vez por dia. Tudo isso passamos 
dia a dia para recuperar o nosso território an-
tigo Pyelito kue-Mbarakay”. 

2) “(...) ali estão o cemitérios de todos 
nossos antepassados. Cientes desse fato his-
tórico, nós já vamos e queremos ser mortos 
e enterrados junto aos nossos antepassados 
aqui mesmo onde estamos hoje, por isso, pe-
dimos ao governo e à Justiça Federal para não 
decretar a ordem de despejo/expulsão, mas 
solicitamos para decretar a nossa morte cole-
tiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos, 
de uma vez por todas, para decretar a nossa 
dizimação/extinção total, além de enviar 
vários tratores para cavar um grande buraco 
para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é 
nosso pedido aos juízes federais”. 

Depois dessa mobilização, a ordem de 
despejo foi cancelada ou adiada. O governo 
corre de um lado para o outro para evitar 
que a violência manche sua imagem. Não 
se discute nem se vislumbra tocar nos pon-
tos essenciais que permitem tal violência: 
o modelo de desenvolvimento em curso, a 
estratégia de exportação de bens primários 
(dentre outros, soja e minérios). Na lógica 
do crescimento acelerado, para se incluir o 
Brasil na órbita central do sistema capitalista 
e financeiro mundial, é preciso “desentravar” 
terras ocupadas pelos índios, quilombolas, 
ribeirinhos ou por todos aqueles que não es-
tão dispostos a se render a qualquer custo ao 
mercado ou a transformar suas terras, rios e 
florestas em lagos para hidrelétricas, em plata-
formas de exploração de minério, em pastos 
para bois ou em lavouras de cana-de-açúcar 
e soja. Enquanto isso, o governo pretende 
“apagar as marcas” da violência do sistema 
capitalista-desenvolvimentista e acalmar 
movimentos de base e minoritários ao con-
ceder migalhas financeiras e de poder àque-

les órgãos responsáveis por proteger e fazer 
respeitar os grupos minoritários e os direitos 
difusos: Funai, Fundação Cultural Palmares, 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial.

Para defender seus próprios interesses, 
latifundiários e empresas mineradoras se 
aliam a uma esquerda caduca e erguem uma 
bandeira cara à ditadura militar: acusam os 
índios e seus aliados dos movimentos sociais 
e ambientalistas de estarem a serviço de uma 
conspiração internacional contra a soberania 
da nação. Não sem cinismo, calam-se em rela-
ção às grandes multinacionais da exploração 
mineral, das sementes e defensivos agrícolas. 
Afirmam que as terras indígenas somam 12 
ou 13% do território nacional. Omitem que 
a maior parte dessas terras está localizada na 
Amazônia, em região de difícil acesso (e, por 
enquanto, inacessível à exploração mineral 
e agrícola), e que, para todo o resto do país, 
apenas 1,5% das terras foram demarcadas 
para os índios, sendo que, por exemplo, no 
Mato Grosso do Sul, onde vive boa parte 
dos Guarani Kaiowá, o território demarcado 
para os indígenas representa apenas 0,4% da 
superfície.

A fome dos ruralistas pela terra não tem 
limite. Depois da tragédia anuncia-

da pela carta dos índios Guarani de Pyelito 
Kue-Mbarakay, a presidente da Confedera-
ção Nacional de Agricultura (CNA), Kátia 
Abreu, assim escreveu na Folha de São Paulo: 
“É simplificação irreal e equivocada resumir o 
drama pelo qual passam os 170 índios da et-
nia guarani-kaiowá a uma simples demanda 
por terra. [...] Falar em terra é tirar o foco da 
realidade e justificar a inoperância do poder 
público. [...] Mais chão não dá a ele [ao índio] 
a dignidade que lhe é subtraída pela falta de 
estrutura sanitária, de capacitação técnica e 
até mesmo de investimentos para o cultivo.” 
Como já disse Henyo Barreto, não deixa 
de ser impressionante como o argumento 
dos ruralistas é expropriatório: a terra é uma 
questão e necessidade para eles, não para os 
índios. Mais do que isso, a senadora Abreu 
está convicta de que os “empreendedores 
do setor agropecuário” são vítimas: “ocorre 
aí uma expropriação criminosa de terras pro-
dutivas, e o fazendeiro, desesperado, tem que 
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abandonar a propriedade com uma mão na 
frente e outra atrás”. E faz uma ameaça: “Se for 
da vontade do governo e do povo brasileiro 
dar mais terra ao índio, que o façam. Mas não 
à custa dos que trabalham duro para produzir 
o alimento que chega à mesa de todos nós”.

O que a ruralista está querendo é que 
os seus pares sejam indenizados se por-
ventura a terra que eles ocuparam dos ín-
dios for revertida para uso dos índios. No 
entanto ela não pronuncia uma palavra 
sequer sobre a indenização aos índios pelas 
mortes, expropriações, migrações forçadas 
e tantas outras sequelas que lhes foram dei-
xadas pelo “empreendedor” agrícola com a 
conivência do Estado.

Bessa Freire talvez não imaginasse que 
estava indo além da metáfora quando disse 
que a relação que o índio tem com a terra 
é uma relação de “cuidado”, como se cuida 
de uma flor, enquanto a relação do coloni-
zador ocidental com a terra pode ser des-
crita com a analogia do estupro: ela deve 
ser “desbravada”, “desflorada”, “penetrada”.  
Uma reportagem do UOL, no dia 5 de 
novembro de 2012, ouviu de uma índia 
guarani de 23 anos, da aldeia Pyelito Kue-
-Mbarakay, que, no final de outubro de 
2012, foi coagida por oito pistoleiros para 
que ela os levasse até os líderes indígenas, 
e, como se negou, foi vítima de um estu-
pro coletivo. 

Alguns dias depois, no Acre, a Polícia 
Civil prendia Assuero Doca Veronez, acu-
sado de fazer parte de uma rede de pros-
tituição infantil. Assuerro é o presidente 
da Federação de Agricultura e Pecuária 
do Estado do Acre e foi vice-presidente da 
poderosa Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA), liderada pela senadora 
Kátia Abreu. A polícia gravou, com auto-
rização judicial, mais de 2,8 mil horas que 
revelam uma rede intricada de exploração 
sexual de mulheres, dentre elas meninas 
entre 14 e 17 anos, sendo que alguns en-
volvidos chegavam a oferecer mais de R$ 
2 mil para ter uma relação sexual com vir-
gens. No dia 5 de novembro de 2012, por 
determinação do desembargador Francis-
co Djalma, Veronez foi libertado. 

Em julho de 2010, ao lado do ex-gover-
nador do Acre, Binho Marques (PT), e dos 

atuais senadores Jorge Viana (PT) e Kátia 
Abreu (PSD), Assurero Veronez teria dito 
na inauguração da sede da Federação da 
Agricultura do Acre: “Eu vejo as imagens 
da boiada do Acre correndo pelos pastos 
e eu sinto o meu coração estalar. Eu sinto 
o peito encher de orgulho e admiração 
pelo meu país, pelo que nós conseguimos 
com essa pecuária maravilhosa, construída 
pelo esforço único e exclusivo dos pecua-
ristas do Brasil”. E, em seguida, ouvido as 
elogiosas palavras da amiga Kátia Abreu: 
“Pode existir alguém no país que conheça 
de meio ambiente igual ao Assurero. Nun-
ca ninguém mais do que ele. Há 13 anos 
este homem luta incansavelmente para ver 
a legislação ambiental modificada. Quero 
declarar ao Acre a gratidão de 5 milhões de 
produtores rurais a um acreano de coração, 
que é o Assurero Doca Veronez”.

A título de contraponto, retornemos às 
palavras dos índios Guarani e Yanomami, 
que justificam porque estão preocupados 
com o futuro da humanidade e porque 
querem guardar e cuidar bem da terra que 
lhes foi deixada pelos ancestrais.

Tonico Benites:
Os Guarani e os Kaiowá têm conexão 
direta com os territórios específicos, con-
sideram-se uma família só, dado que o 
território é visto por estes indígenas como 
humano. Eles possuem um forte sentimen-
to religioso de pertencimento ao território, 
fundamentado em termos cosmológicos, 
sob a compreensão religiosa de que foram 
destinados, em sua origem como humani-
dade, a viver, usufruir e cuidar deste lugar, 
de modo recíproco e mútuo. Portanto, eles 
podem até morrer para salvar a terra. Há 
um compromisso irrenunciável entre os 
Guarani e Kaiowá e o guardião/protetor 
da terra, há um pacto de diálogo e apoio 
recíproco e mútuo: os Guarani e Kaiowá 
protegem e gerenciam os recursos da terra 
e, por sua vez, o guardião da terra vigia e nu-
tre os Guarani e Kaiowá.

David Kopenawa Yanomami: 
Se no centro desta cidade [em referência 
a Nova Iorque, quando por lá passava] as 
casas são altas e belas, nas suas bordas, elas 

estão em ruínas. As pessoas que vivem nes-
tes lugares não têm comida e suas roupas são 
sujas e rasgadas. Quando andei no meio de-
las, me olharam com os olhos tristes. Isso me 
dá dó. Os brancos que criaram as mercado-
rias pensam que são gentes engenhosas e de 
valor. No entanto, eles são avaros e não têm 
nenhuma preocupação com aqueles que, 
dentre eles, são desprovidos de tudo. Como 
eles podem pensar ser grandes homens e 
se achar tão inteligentes? Eles não querem 
saber de nada destes miseráveis que, no en-
tanto, fazem parte deles. Eles os jogam fora e 
os deixam sofrer sozinhos. Eles nem mesmo 
os olham, e se contentam, de longe, em lhes 
atribuir o nome de pobres.

Se destruirmos a terra, será que seremos 
capazes de recriar uma outra? Quando co-
nheci a terra dos brancos isso me deixou 
inquieto. Algumas cidades são belas, mas 
seu barulho não para nunca. Eles correm 
por elas com carros, nas ruas e mesmo com 
trens debaixo da terra. Há muito barulho 
e gente por toda parte. O espírito se toma 
obscuro e emaranhado, não se pode mais 
pensar direito. É por isso que o pensamento 
dos brancos está cheio de vertigem e eles 
não compreendem nossas palavras. Eles 
não fazem mais que dizer: “Estamos muito 
contentes de rodar e de voar! Continue-
mos! Procuremos petróleo, ouro, ferro!”. O 
pensamento desses brancos está obstruído, 
é por isso que eles maltratam a terra, desbra-
vando-a por toda parte, e a cavam até debai-
xo de suas casas. Eles não pensam que ela 
vai acabar por desmoronar. Eles não temem 
cair no mundo subterrâneo. Porém, é assim. 
Se os “brancos-espíritos-tatus-gigantes” 
[mineradoras] entram por toda parte sob 
a terra para retirar os minérios, eles vão se 
perder e cair no mundo escuro e podre dos 
ancestrais canibais.

Queremos que a floresta permaneça 
como é, sempre. Queremos viver nela com 
boa saúde e que continuem a viver nela os 
espíritos xapïripë, a caça e os peixes. Cultiva-
mos apenas as plantas que nos alimentam, 
não queremos fábricas, nem buracos na ter-
ra, nem rios sujos. Queremos que a floresta 
permaneça silenciosa, que o céu continue 
claro, que a escuridão da noite caia realmen-
te e que se possam ver as estrelas.
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Oriental subia a calha do Solimões, var-
rendo ou absorvendo o que estivesse no 
caminho: a tradição chamada Guarita, 
fabricante de uma cerâmica semelhante 
à famosa cerâmica marajoara, que conhe-
ceu seu apogeu na Amazônia Central por 
volta de mil anos atrás. Esse é, em linhas 
gerais, o cenário mostrado nos estudos 
que vêm sendo realizados no Alto Xingu 
e na Amazônia Central por arqueólogos 
como Eduardo Neves, do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da USP, e Mi-
chael Heckenberger, da Universidade da 
Flórida-Gainesville. O trabalho desses 
e de outros pesquisadores confirmam e 
precisam as hipóteses que alguns espe-
cialistas haviam formulado já há algum 
tempo sobre a ecologia histórica e a fi-
sionomia sociopolítica da Amazônia pré-
-colombiana.

Sem mata virgem
A partir dessas evidências, torna-se cada 
vez mais difícil defender a ideia, ainda 
corrente na opinião pública, de uma 
Amazônia intocada, coberta de matas 
virgens, habitada apenas por pequenas 
tribos esparsas por volta de 1500.

A pesquisa sobre o Alto Xingu, con-
duzida por Heckenberger em colabora-

os estudos arqueológicos recentes vêm 
mapeando antigos sítios de ocupação 
de dimensões ainda maiores que as do 
Alto Xingu. O sítio Açutuba, próximo à 
cidade de Manaus, se estende por uma 
faixa de 3 mil metros de extensão por 
quase 300 de largura (900 mil metros 
quadrados), o equivalente a 90 quartei-
rões de uma cidade. Esses grandes sítios 
costumam estar implantados em áreas de 
“terra preta”, solo fértil resultante da acu-
mulação de detritos criados pela ativida-
de humana. A espessura das camadas de 
terra preta (às vezes de quase 2 metros), 
bem como a quantidade e natureza dos 
vestígios arqueológicos ali encontrados, 
sugerem ocupações muito prolongadas 
(de até 300 anos seguidos) por parte de 
sociedades populosas e sociopolitica-
mente diferenciadas. 

Tais formações perduraram às vezes 
por séculos, sendo sucedidas por outras, 
de povos invasores ou migrantes, porta-
dores de diferentes tradições culturais. 
A cultura açutuba ocupou a região pró-
xima a Manaus por quase 10 séculos, até 
1600 anos atrás. A ela se seguiu a cultura 
manacapuru, que perdurou por cerca de 
milênio na mesma região. Enquanto isso, 
uma cultura proveniente da Amazônia 

Por volta do século XVI, a região 
amazônica do Alto Xingu abrigava 

aldeias com até 500 mil metros quadra-
dos, habitadas por até 5 mil pessoas. Tais 
núcleos se organizavam de forma circular 
em torno de grandes praças, interligadas 
por estradas que chegavam a 5 quilôme-
tros de extensão e 50 metros de largura. 
Esses complexos incluíam outras estru-
turas artificiais, como represas, pontes, 
fossos, aterros e lagos. Algumas aldeias 
eram fortificadas, com paliçadas e valas 
de até 5 metros de profundidade e 2,5 
quilômetros de extensão, cuja função, 
supõe-se, era a defesa contra os ataques 
de outros povos indígenas.

O ápice dessa estrutura regional no 
Alto Xingu, que era multiétnica e mul-
tilinguística, se deu por volta da época 
do “descobrimento” do Brasil. O início 
da decadência, marcada por acentuada 
queda demográfica, ocorreu entre 1600 
e 1700, em função dos primeiros conta-
tos – ainda que indiretos – com doenças 
trazidas pelos colonizadores.

Outras grandes formações socio-
culturais amazônicas, porém, desapa-
receram antes da invasão europeia. Na 
Amazônia Central, na região da conflu-
ência entre os rios Negro e Solimões, 
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ção com antropólogos da UFRJ e com 
membros do povo Kuikuru, traz outros 
dados surpreendentes, como o fato de 
que, nas antigas áreas de assentamento 
ocupadas por esse povo, a floresta que 
ali cresceu ainda não atingiu seu clímax, 
mesmo depois de mais de 4 séculos des-
de o abandono dessas terras. Em estudo 
publicado em 2005, esses pesquisadores 
sustentam que, além da pesca – abundan-
te na região, onde estão as cabeceiras do 
Rio Xingu –, o cultivo da mandioca era 
feito em larga escala, de modo a sustentar 
milhares de pessoas, o que teria imposto 
uma “dramática alteração humana da co-
bertura vegetal”.

A situação do Xingu talvez não tenha 
sido excepcional, como mostram os es-
tudos na região de Manaus. A Amazônia 
é uma região ocupada milenarmente por 
povos indígenas e, secularmente, por seg-
mentos da população nacional de origem 
europeia e africana, que se acostumaram 
aos ritmos e exigências da floresta. Antes 
da enorme catástrofe (a invasão euro-
peia) que dizimou seus ocupantes origi-
nários, essa era uma região densamente 
povoada por sociedades que modifica-
ram o ambiente tropical sem destruir suas 
grandes regulações ecológicas. A “mata 

virgem” tem muito de fantasia: como 
hoje se começa a descobrir, boa parte da 
cobertura vegetal amazônica é o resulta-
do de milênios de intervenção humana: 
a maioria das plantas úteis da região pro-
liferou diferencialmente em função das 
técnicas indígenas de aproveitamento do 
território e porções importantes do solo 
amazônico (no mínimo 12% da superfí-
cie total) são antropogênicas, o que indica 
uma ocupação intensa e antiga. Em sínte-
se, a floresta que os europeus encontra-
ram quando invadiram o continente era 
o resultado da presença de seres huma-
nos, não de sua ausência. Naturalmente, 
não é qualquer forma de presença huma-
na que é capaz de produzir uma floresta 
como aquela. É importante observar que 
as populações indígenas estavam articu-
ladas ao ambiente amazônico de maneira 
muito diferente do complexo agroindus-
trial do capitalismo tardio. Em outras pa-
lavras, para a floresta amazônica, muito 
Kuikuru não é a mesma coisa que muito 
gaúcho.

Presentes
Os 100 ou mais séculos de presença indí-
gena na Amazônia nos deram presentes 
como a castanheira, a pupunha, o cacau, 

o babaçu, a mandioca, a borracha, deze-
nas de espécies de madeira de lei, águas 
limpas e abundantes, uma fauna rica e 
uma variedade de outros componentes 
da economia tropical. Não vai ser incen-
diando milhões de hectares de floresta 
para plantar soja ou fazer pasto, roubando 
milhares de toneladas cúbicas de madeira 
nas barbas dos agentes fiscalizadores ou 
poluindo rios inteiros com o mercúrio 
dos garimpos que se vai “desenvolver” a 
Amazônia.

Nesse momento em que as mega-
plantações de soja se aproximam de 
Santarém (PA) ou transformam o Par-
que Indígena do Xingu em uma ilha 
verde cercada por um oceano de palha 
encharcada de agrotóxicos, parece que 
está na hora de dar uma paradinha para 
pensar. De fato, as pesquisas têm mostra-
do que a “floresta virgem” da Amazônia 
nada tem de virgem, pois, há milênios, 
os índios vêm sabendo estabelecer com 
ela uma relação mutuamente fecunda. 
E, afinal, para dizê-lo de maneira crua, o 
fato de uma pessoa não ser mais virgem 
não autoriza ninguém a estuprá-la, não é 
mesmo?
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Pesquisador de história e política ambiental, 
professor da UFRJ e autor, dentre outros, de Um 
sopro de destruição, publicado pela Jorge Zahar, 
de onde originou este ensaio. 

Quando os conquistadores europeus 
começaram a chegar no que hoje é o 

território brasileiro, encontraram um con-
junto impressionante de mangues, rios, flo-
restas, cerrados, campos e outras estruturas 
complexas produzidas pela dinâmica da 
natureza. Encontraram também um mo-
saico de populações que, se considerarmos 
seus ancestrais, interagiam com tais estru-
turas há mais de 10 mil anos, utilizando-as, 
modificando-as e representando-as através 
de uma rica diversidade de culturas e for-
mas sociais. Apesar das interações entre 
tais populações e ecossistemas terem sido 
consideráveis, marcando de maneira de-
cisiva a construção da paisagem, aparen-
temente não chegaram a produzir proces-
sos massivos do que hoje classificaríamos 
como “degradação ambiental”. 

Na verdade é muito difícil para o obser-
vador atual visualizar a paisagem brasileira 
antes de 1500. Como seria esse território 
sem o impacto dos animais introduzidos 
pelos europeus, como os bois e os cavalos? 
Ou sem tantas espécies vegetais que, para 
provável surpresa de muitos, também foram 
introduzidas, como as mangueiras e os co-
queiros? Ou com o litoral quase todo cober-
to, de norte a sul, por mais de 130 milhões 
de hectares de mata atlântica?

Os colonizadores, de toda forma, logo 
perceberam que a exploração direta da na-
tureza seria o principal eixo da busca por 
riquezas nessa parte da América. Um docu-
mento muito revelador dessa prioridade foi 
a lista apresentada pela Coroa Espanhola ao 

navegador Vicente Yáñez Pizon, em 1501, 
indicando os elementos potencialmente 
desejáveis que  deveria buscar na sua segun-
da viagem ao grande rio, hoje chamado 
de Amazonas, que ele havia encontrado 
no ano anterior: “tanto ouro como prata, 
cobre ou qualquer outro metal, pérolas 
e pedras preciosas, drogas, especiarias e 
quaisquer outras coisas de animais, pes-
cados, aves, árvores e ervas e outras coisas 
de qualquer natureza ou qualidade”. O 
território ainda era uma incógnita, pleno 
de surpresas, mas a vontade econômica da 
conquista enfatizava claramente os metais 
e pedras preciosas, seguidos por diferentes 
elementos da flora e da fauna.   

As sociedades indígenas encontradas 
na costa Atlântica da atual America do Sul, 
apesar do seu sólido conhecimento da bio-
diversidade nativa, não despertavam o entu-
siasmo dos europeus, se comparadas com 
as complexas estruturas produtivas e tecno-
lógicas encontradas na Mesoamérica e nos 
Andes. Mas a base natural do território era 
exuberante e de acesso relativamente fácil. A 
vontade de explorá-la marcou o nascimento 
do Brasil como formação social.

É verdade que as colônias de explora-
ção, em diferentes regiões do planeta, ca-
racterizaram-se pela exploração imediatista 
dos recursos naturais, sofrendo evidentes 
processos de devastação. Isso ocorreu, em 
primeiro lugar, pelo impacto direto das 
atividades coloniais sobre os ecossistemas 
previamente existentes, através de movi-
mentos perturbadores ou francamente des-

trutivos. Em segundo lugar, pela introdução 
de espécies exóticas, que no contexto desses 
ambientes perturbados reproduziram-se 
de forma intensa e descontrolada. Esses 
elementos, incluindo animais e vegetais de 
maior porte, ervas daninhas e microrganis-
mos patológicos, disseminados de forma vo-
luntária ou não, terminaram por ter um peso 
desproporcional na estrutura da paisagem 
biofísica e social. No caso das Américas, de 
maneira especial, o impacto dos microrga-
nismos patológicos foi dramático, produ-
zindo um colapso demográfico que, em 
várias regiões, chegou a exterminar 90% da 
população anterior. O Brasil, dessa forma, 
não foi um caso isolado de destruição am-
biental na história colonial e pós-colonial 
dos últimos séculos. Mas foi, sem dúvida, 
um dos casos mais exemplares.

Isso não passou despercebido dos me-
lhores analistas da formação social brasileira. 
Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, 
chamou atenção para o fato de que os colo-
nizadores da América Portuguesa sempre se 
distinguiram “pelo muito que pediam à terra 
e o pouco que lhe davam em retribuição”. A 
consequência disso foi que “só com alguma 
reserva se pode aplicar a palavra ‘agricultura’ 
aos processos de exploração da terra que se 
introduziram amplamente no país com os 
engenhos de cana. Nessa exploração, a téc-
nica europeia serviu apenas para fazer ainda 
mais devastadores os métodos rudimenta-
res de que se valia o indígena em suas plan-
tações... A verdade é que a grande lavoura, 
conforme se praticou e ainda se pratica no 
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fronteira buscava reservas onde elas ainda 
eram abundantes. Esse nomadismo pre-
datório garantia uma certa continuidade 
na economia e na estrutura social do país, 
não obstante os muitos exemplos de vilas, 
fazendas e minas que foram abandonadas 
por terem atingido o limite da sua capaci-
dade de sustentação ecológica.

A segunda variável foi tecnológica. As 
técnicas produtivas utilizadas no Brasil, de 
maneira geral, foram descuidadas e exten-
sivas, baseadas em uma postura parasitária 
frente à produtividade do mundo natural. É 
provável que a onipresença das queimadas 
tenha sido o símbolo maior dessa mentali-
dade. Os colonizadores multiplicaram o im-
pacto das tecnologias indígenas tradicionais 
– como no caso da coivara (roça e queima 
em pequena escala) – ao aplicar o fogo em 
espaços muito mais extensos e com interva-
los de tempo muito menores. A queima das 
florestas e campos foi praticamente o único 
método de preparo da terra para o plantio e a 
criação adotado no país até o final do século 
XIX. Ao invés de adubar o solo, para conser-

é relativamente recente, apesar de sua lógica 
qualitativa, que será discutida a seguir, ser 
uma clara herança colonial.   

A primeira variável da equação relacio-
nou-se com a percepção de que o territó-
rio apresentava uma fronteira para sempre 
aberta ao avanço da produção econômica 
e da ocupação social. Os colonizadores 
portugueses, acostumados às limitações 
ecológicas de sua região de origem, viam as 
florestas tropicais e outras grandes forma-
ções vegetais deste vasto continente como 
um universo que jamais se consumiria. Era 
normal abandonar as antigas lavouras des-
gastadas e apropriar-se de novos espaços 
em matas recentemente arrasadas. A ima-
gem de uma terra sempre disponível para o 
avanço horizontal da produção minimizava 
a importância do cuidado com a sua con-
servação. À medida que os solos agrícolas 
e pastoris tornavam-se estéreis, a fronteira 
avançava em direção às florestas e aos cam-
pos ainda intactos. À medida que espécies 
úteis de madeira extinguiam-se na proximi-
dade dos centros urbanos e produtivos, a 

Brasil, participa, por sua natureza perdulária, 
quase tanto da mineração quanto da agri-
cultura. Sem braço escravo e terra farta, terra 
para gastar e arruinar, não para proteger cio-
samente, ela seria irrealizável.”

A passagem acima apresenta quatro 
variáveis que, no meu entender, devem ser 
consideradas centrais para construir uma 
espécie de equação do caráter ambiental-
mente devastador da ocupação colonial do 
território brasileiro: 1) a terra farta, 2) as 
técnicas rudimentares, 3) o braço escravo e 
4) a mentalidade de que terra era para gastar 
e arruinar, não para proteger ciosamente. É 
preciso notar, porém, que esse movimento 
devastador ocorreu, em diferentes escalas e 
contextos, naquelas manchas territoriais do-
tadas de maior densidade de presença popu-
lacional e econômica neo-europeia no perí-
odo colonial e pós-colonial. A maior parte 
do atual território brasileiro, porém, perma-
neceu pouco sujeito ao impacto de práticas 
econômicas devastadoras até meados do 
século XX. A disseminação quantitativa de 
um padrão destrutivo de ocupação da terra 
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europeu frente ao mundo natural no Brasil 
– uma mentalidade que, em suas complexas 
manifestações, calcou-se ao mesmo tempo 
no elogio retórico e no desprezo prático. A 
cultura luso-brasileira não se cansou de lou-
var a riqueza e a fertilidade dessas terras, que 
enunciavam a perspectiva de uma produção 
econômica relativamente fácil e abundante. 

É importante compreender que a des-
truição ambiental não foi algo fortuito e 
pontual, mas sim um elemento constitutivo 
da própria lógica da ocupação do Brasil. Sér-
gio Buarque de Holanda chamou atenção 
para o sentido “aventureiro” dessa lógica, 
denotando um tipo ideal de ação humana 
caracterizado pela ousadia, pela busca de 
horizontes largos e riquezas fáceis, pela insta-
bilidade, imprevidência e imediatismo (em 
oposição ao trabalho constante e ao plane-
jamento). Foi através da “aventura”, especial-
mente da adaptabilidade e do pragmatismo 
que a acompanharam, que um pequeno país 
europeu tornou-se capaz de encontrar uma 
fórmula histórica viável para implantar seu 
domínio sobre um vasto território tropical.

degradação da terra no período colonial e 
pós-colonial. O trabalho forçado facilitou o 
domínio do latifúndio, da monocultura e da 
falta de cuidado no uso dos solos. Bonifácio, 
assim como outros abolicionistas do século 
XIX, acreditou que a pequena propriedade 
familiar apresentaria uma tendência natu-
ral para o correto aproveitamento das ter-
ras já abertas, poupando as grandes reser-
vas florestais ainda existentes. Ela seria um 
fator de estabilização da fronteira da agri-
cultura e de fixação das famílias nas suas 
propriedades, dando origem a um círculo 
virtuoso de aprimoramento tecnológico e 
aperfeiçoamento social – fundamentando, 
na verdade, o processo de construção de 
uma verdadeira nação pós-colonial.

A quarta variável, por fim, deve ser vista 
como um fator subjacente a todas as di-

nâmicas descritas nos parágrafos anteriores: 
a ideia de que a terra era “para gastar e arrui-
nar, não para proteger ciosamente”. Tal ima-
gem deve ser considera à luz da mentalida-
de ambígua implantada pelo colonialismo 

var sua fertilidade, optava-se por queimar 
progressivamente novas áreas de mata, uma 
vez que a riqueza das suas cinzas garantia 
boas colheitas por 2 ou 3 anos, após o que 
a terra ficava estragada e ocupada por ervas 
daninhas e formigas. Ao invés de promover 
o replantio dos pastos, já que os campos na-
turais se degradavam após um ou dois ciclos 
de pastoreio, optava-se por incendiá-Ios, na 
expectativa de que o fogo fortalecesse o cres-
cimento de ervas comestíveis e garantisse al-
guma sobrevida ao rebanho.

A terceira variável, que está bastante as-
sociada ao fator tecnológico, foi o domínio 
do braço escravo. Essa variável foi mencio-
nada por vários autores como tendo sido es-
sencial para moldar as opções tecnológicas 
e organizativas que vieram a construir uma 
agricultura rudimentar, extensiva e predató-
ria no Brasil. Alguns dos principais críticos 
ambientais brasileiros, a começar por José 
Bonifácio, entenderam que a abundância 
da mão-de-obra escrava assim como o de-
sestímulo ao avanço tecnológico inerente 
ao escravismo, foi o fator decisivo para a 
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O nome do Brasil
Até o final do século XVIII, foram muito 
poucas as vozes que se manifestaram con-
tra a destruição do mundo natural que vi-
nha se processando no Brasil. Os atores so-
ciais dominantes na colônia encontravam 
sua unidade na promoção do modelo de 
ocupação que produzia tal destruição. Esse 
modelo organizava o modo de apropriação 
da fatia do território submetida à ocupação 
colonial, garantindo para as elites locais os 
benefícios sociais e econômicos possíveis 
no contexto do sistema colonial.

Mesmo assim, ainda no século XVII al-
guns personagens começaram a denunciar 
o trato destrutivo da terra. Esses autores 
viviam na região Nordeste, onde as ativi-
dades econômicas alcançavam uma escala 
mais expressiva, chegando a gerar proces-
sos visíveis de degradação ambiental. Al-
guns deles tinham ligação com o único se-
tor social em condições de reivindicar um 
projeto alternativo para a colônia, para além 
da mera exploração econômica: a igreja ca-

tólica. É superficial a visão que apresenta a 
igreja como um mero suporte ideológico 
para o empreendimento colonial. A igre-
ja da contra-reforma, especialmente no 
contexto Iberoamericano, tinha um olhar 
próprio sobre as novas terras e populações 
conquistadas: estava em aliança histórica 
com os Estados nacionais e agentes eco-
nômicos privados, mas não se confundia 
totalmente com eles. A multiplicação das 
populações convertidas e a criação de so-
ciedades perfeitamente fiéis ao catolicismo 
representavam uma prioridade para a igre-
ja. Essa vontade de construir sociedades 
fiéis a ela também significava, por defini-
ção, uma vontade de construir sociedades 
estáveis, de exercer uma ação organizadora 
permanente. Um objetivo que muitas ve-
zes se chocava com a ênfase imediatista na 
exploração econômico-ecológica.

Foi no contexto dessa vontade de 
permanência e estabilidade que alguns 
intelectuais da igreja começaram a criti-
car o tratamento predatório do território, 

considerando-o inconsistente com um 
povoamento de longo prazo. Isso não sig-
nifica dizer, por certo, que a igreja tenha 
atuado em bloco nessa direção. É possível 
citar vários textos escritos por religiosos em 
que os desflorestamentos e as práticas agrí-
colas convencionais são enaltecidos, como 
no caso da elaboração do jesuíta Antonil 
em 1711: “feita a escolha da melhor terra 
para a cana, roça-se, queima-se e alimpa-
-se, tirando-lhe tudo o que podia servir de 
embaraço.” A floresta tropical com toda a 
sua diversidade, aos olhos do colonizador, 
representava em muitos momentos pouco 
mais do que um “embaraço”.

Mas também é possível encontrar, 
mesmo que de forma fragmentada, os de-
lineamentos de uma crítica ambiental. O 
exemplo mais importante apareceu em 
1627, através da História do Brasil de frei 
Vicente Salvador. Esse autor criticou o fato 
de a colônia, mesmo sendo grande e fértil, 
não conseguir lograr estabilidade e prospe-
ridade após 100 anos da sua fundação. Para 

Marianne North | Mamona ou óleo de ricínio, pintada no Brasil.< Marianne North | Folhas, flores e frutos da graviola, Brasil.<



ESPAÇO PÚBLICO PERIÓDICO

explicar esse fenômeno era preciso consi-
derar tanto uma causa mística quanto uma 
causa social. A primeira delas se devia ao 
fato de que o nome sagrado de Santa Cruz, 
pelo qual o país foi conhecido muitos anos, 
tinha perdido espaço por influência do de-
mônio, que “trabalhou para que se esque-
cesse o primeiro nome e lhe ficasse o de 
Brasil, por causa de um pau assim chamado 
de cor abrasada e vermelha”. Essa mudança 
havia gerado uma espécie de sina negativa 
para o futuro do país.

A intuição presente nessa famosa pas-
sagem não deve ser subestimada. O nome 
Santa Cruz ecoava uma vontade de vida 
social, de desenvolvimento autônomo sob 
as bênçãos da religião. A carga semântica 
que o nome Brasil transmitia – com base 
no corte do pau-brasil, o primeiro elemen-
to da natureza brasileira passível de explo-
ração pelo mercantilismo europeu – estava 
associada à busca de ganho fácil, ao uso 
imediatista das riquezas do território. A 
mudança de nome, no entanto, não expli-
cava a totalidade do problema. Era preciso 
considerar o comportamento dos coloni-
zadores, que estabeleciam com a terra uma 
relação meramente utilitária, sendo incapa-
zes de enraizar-se no novo ambiente: “Por 
mais arraigados que na terra estejam, e por 
mais ricos que sejam, tudo pretendem levar 
para Portugal... e isso não têm só os que de 
lá vieram, mas ainda os que cá nasceram, 
que uns e outros usam da terra não como 
senhores, mas como usufrutuários, só para 
a desfrutarem e a deixarem destruída.”

É provável que esse texto tenha sido a 
primeira explicitação escrita sobre o cará-
ter destrutivo da economia colonial, uma 
espécie de antecipação das críticas mais 
sistemáticas que começaram a ser feitas no 
final do século seguinte. A postura usufru-
tuária e destruidora, denunciada por frei 
Salvador, estava associada à falta de cuida-
do com o espaço comum, configurando 
uma mentalidade egoísta e autorreferida 
por parte dos proprietários. Nessa terra, 
dizia ele, “nenhum homem... é repúblico, 
nem zela ou trata do bem comum, senão 
cada um do bem particular”. Os espaços 
coletivos – as fontes, pontes e caminhos –

eram uma verdadeira “piedade”, já que os 
colonos não construíam esse tipo de ben-
feitoria, ainda que “bebam água suja e se 
molhem ao passar os rios ou se orvalhem 
pelos caminhos”. E todo esse desprezo 
derivava de uma mesma lógica: o fato de 
“não tratarem do que cá há de ficar, senão 
do que hão de levar para o reino”. O sen-
tido de responsabilidade pelo espaço co-
letivo estava pouco presente na sociedade 
em formação na America Portuguesa.

Alguns escritores leigos fizeram de-
núncias semelhantes. Um bom exemplo 
de olhar crítico quanto à falta de sentido de 
permanência e de cuidado ambiental no 
mundo colonial vai aparecer nos Diálogos 
das grandezas do Brasil, de 1618, escritos 
provavelmente pelo senhor de engenho 
Ambrósio Fernandes Brandão. Também 
aqui aparece a falta de amor pela terra por 
parte de uma elite desejosa de voltar para 
o Reino. Tal postura gerava um compor-
tamento imediatista e displicente frente 
ao mundo natural, mesmo considerando 
apenas o espaço das zonas ocupadas e não 
o das áreas selvagens. Os proprietários, di-
zia o texto, “têm por muito tempo perdido 
o que gastam em plantar uma árvore que 
lhes haja de dar fruto em 2 ou 3 anos, por 
lhes parecer que é muita a demora: porque 
se ajunta a isso o cuidar cada um deles que 
logo em breve tempo se hão de embarcar 
para o Reino, e que lá hão de ir morrer... 
Não há homem em todo este estado que 
procure nem se disponha a plantar árvores 
frutíferas, nem fazer as benfeitorias acerca 
das plantas, que se fazem em Portugal... E 
daqui nasce haver carestia e falta destas 
cousas, e o não vermos no Brasil quintas, 
pomares e jardins.”

O mais interessante é que o autor lo-
grou estabelecer, de maneira muito preco-
ce, a existência de alguma ligação entre esse 
comportamento e a difusão do escravismo, 
constatando que os proprietários fazem 
“suas lavouras e granjearias com escravos 
de Guiné, que para esse efeito compram 
por subido preço”. Por esse motivo, pelo 
fato de viverem “somente do que gran-
jeiam com os tais escravos”, não se animam 
a “ocupar a nenhum deles em coisa que não 

seja tocante à lavoura”. A opção escravista, 
portanto, produzia impactos sobre a paisa-
gem e sobre a civilização material. 

Apesar das referências mencionadas 
acima, o fato é que o tema da destruição 
ambiental apareceu com muita raridade 
na literatura dos primeiros séculos. Isso 
não significa dizer que da natureza pouco 
se falou. Os escritores coloniais percebe-
ram, desde os primórdios da ocupação 
europeia, que a descrição das riquezas na-
turais do Brasil, muitas vezes com um cer-
to exagero, era a principal estratégia para 
criar uma imagem atraente da nova terra. 
Esse discurso vai estar presente já em Pero 
Vaz de Caminha, com a sua terra “onde as 
águas são muitas, infindas” e onde existe 
um camarão “como em nenhum tempo vi 
tamanho.” Ou então em Gabriel Soares de 
Souza, no seu Tratado descritivo do Brasil, 
de 1587, onde o abacaxi é apresentado 
como sendo “tão suave que nenhuma fru-
ta da Espanha lhe chega na formosura, no 
sabor e no cheiro”.

É nessa linha que vamos encontrar, de 
forma recorrente, imagens superlativas e 
manifestações de assombro ante a natu-
reza brasileira. Tal movimento encontrou 
seu ápice nas passagens que interpreta-
vam esse espaço natural como sendo o 
próprio paraíso terrestre. É o caso do fa-
moso trecho do jesuíta Simão de Vascon-
cellos, onde este afirmava, referindo-se 
ao território brasileiro, que “poderíamos 
fazer comparação, ou semelhança, de al-
guma parte sua, com aquele paraíso da 
terra, em que Deus Nosso Senhor, como 
em jardim, pôs o nosso primeiro pai”.

É possível encontrar nesse tipo de ci-
tação, assim como em várias outras que 
poderiam ser mencionadas, as origens de 
uma verdadeira “tradição edênica” na cul-
tura brasileira. Um discurso que fincou 
raízes profundas, tanto nas suas expressões 
populares quanto eruditas. O que surpre-
ende, no entanto, é constatar a convivência 
no Brasil desse duplo movimento: uma 
rica tradição de simpatia cultural e elogio 
laudatório da natureza, de um lado, e, do 
outro, uma história de contínua agressão 
contra as suas principais manifestações.
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em frente à sua residência. Ao invés disso, 
esse vasto espaço de terra se tornava palco 
para um verde ornamental, por meio do qual 
ele podia apresentar sua enorme casa.

Para o proprietário de terras inglês, a ex-
pansão do verde sinaliza saúde e poder. Estou 
convencido de que essa obsessão com o gra-
mado é um fenômeno quase inteiramente 
masculino. É uma poção tóxica de sedução, 
agressão e dominação masculina. Seja com a 
intenção de atrair um par, de demonstrar ri-
queza, de impressionar os amigos ou de con-
trolar toda a extensão de natureza em volta, 
o gramado está coberto com as digitais de 
tendências masculinas.

Já que a terra fértil em frente da proprie-
dade se transformou em monocultura estéril, 
onde é que o cultivo de alimentos acontece? 
Fora da vista, é claro, escondido numa área 
remota da propriedade, onde os visitantes e 
o dono da terra nunca o verão.  É provável 
que venha daí a noção de que plantas que 
produzem alimentos são feias e não devem 

maior parte da minha juventude ao ar livre 
tenha se passado na grama. Ela é o primeiro 
elo defensivo entre a família unida e o resto. 
É a fronteira que mantém, física e psicologi-
camente, o mundo selvagem, a cidade e os 
estranhos a uma distância segura.

Na Inglaterra
O gramado teve as suas raízes na Inglaterra 
e é a base para qualquer paisagem inglesa 
típica. Apesar da repressão artificial a outras 
plantas, um gramado bem aparado até faz 
algum sentido na Inglaterra, onde a garoa é 
frequente e o clima é frio. Animais pastavam, 
vários jogos aconteciam no gramado e o 
mundo selvagem havia sido civilizado e evi-
tado pela linha precisa onde a grama acabava.

O gramado frontal nasceu da vaidade e 
da decadência, sob o pressuposto de que a 
terra fértil era infinita. O proprietário de ter-
ras inglês, no período tudoriano, mostrava 
sua vasta riqueza deixando de plantar comi-
da na fértil e altamente visível propriedade 

O gramado frontal está tão profunda-
mente incorporado na psyche norte-

-americana que nem o enxergamos mais, 
pelo menos não aquilo que ele realmente é. 
O que significa aquela separação entre a casa 
e a rua? Por que o gramado está lá? Ou me-
lhor, por que não tem nada lá?

Cresci cercado por grama. Esse é um 
fenômeno norte-americano comum. Tal-
vez seja essa a primeira experiência que 
temos na infância com alguma coisa viva, 
em crescimento: uma superfície gramada 
aparada. Como as ideias de uma criança 
sobre o que é “natural” são afetadas por 
isso? Claro que não há nada de natural 
num gramado, que é uma paisagem in-
dustrial disfarçada de material orgânico.

Quando adolescente, passei muitas tar-
des de fim de semana cortando grama. Eu 
adorava. Quanto maior a grama, maior a 
minha satisfação ao passar sobre ela e reve-
lar a superfície aparada e novinha em folha, 
com aquele cheiro fresco. Suponho que a 
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ser vistas. Hoje essa ideia já se sustenta sozi-
nha numa escala industrial global, com os 
produtos que consumimos sendo cultivados 
do outro lado do planeta. A única paisagem 
digna dos olhos do público é aquela cons-
tituída de ornamentos aparados a 2 centí-
metros de vida, que, inóspitos para outras 
criaturas, nunca mudam com as estações e, 
por isso, são sempre os mesmos.

O nascimento do sonho americano
Mesmo que você nunca tenha visto a pro-
priedade Monticello de Thomas Jefferson 
nas montanhas da Virgínia, você talvez saiba 
bem o que é. Ela ainda é o protótipo do lar 
americano. Pode-se encontrar suas carac-
terísticas principais em muitas construções 
contemporâneas: janelas paladianas, um 
pórtico com colunas brancas, fachada de 
tijolos vermelhos e um vasto gramado 
que domina a paisagem em volta. A casa 
de Jefferson é intrínseca à tradição das 
propriedades inglesas. Senhora de si, ela 

vistoria – afastada da floresta e ancorada 
no gramado – a ilusão de independência 
absoluta, que ainda influencia as fantasias 
imobiliárias dos americanos.

Jefferson teve um caso de amor muito 
bem documentado com sua horta, que esta-
va mais para uma pequena fazenda domésti-
ca. Ele mantinha um diário detalhado de seu 
cultivo e evolução ao longo das estações e 
dos anos e devotava a ela atenção e cuidado. 
E, ainda assim, onde ele a colocou? A casa é 
claramente o foco do local, no alto da mon-
tanha e no centro de todo poder. Mas sua 
amada horta está escondida da visão, de lado, 
descendo levemente a montanha. O grama-
do e os canteiros de flores estão dispostos 
em suaves curvas decorativas, um adorável 
complemento para a casa, feito obviamente 
para o prazer.  

A horta escondida, por sua vez, é dis-
posta num canteiro longo e estreito, onde, 
divididas por grades, culturas convergidas 
organizam-se em fileiras. Com aquela divi-

são binária entre prazer ornamental estéril 
e produção pragmática reclusa, Jefferson 
reforçou uma atitude – ainda vigente hoje 
em dia – com relação à paisagem nacional. 
Implantem o gramado e escondam o culti-
vo! Dada a influência inicial de Monticello, 
como os bairros americanos seriam hoje 
se Jefferson tivesse decidido plantar seus 
alimentos em frente à casa?

As guerras mundiais deixaram muitas 
fazendas em más condições nos Estados 
Unidos. O governo federal criou então 
uma campanha para encorajar americanos 
a cultivar seus alimentos em suas proprie-
dades. Primeiramente chamados de Jardins 
de Guerra e, mais tarde, de Jardins da Vitória, 
eles rapidamente se tornaram populares por 
todo o país. No final da Segunda Guerra 
Mundial, 80% das donas de casa americanas 
estavam cultivando alguns de seus próprios 
alimentos. Meses depois do Dia da Vitória, 
essa atividade diminuiu rapidamente. Com 
seu desaparecimento, lá se foram, entre a 



ESPAÇO PÚBLICO PERIÓDICO

problemas criaram a sensação de que as coi-
sas só podiam melhorar. Esse é um otimismo 
que não temos no momento, agora que esta-
mos chegando a um impasse com os limites 
de nossos recursos e terra. Como queremos 
ocupar o espaço que já reclamamos? Por que 
dedicamos tanta terra a um espaço que tem 
muito menos função, requer tantos recursos 
preciosos e horas infindáveis de manutenção, 
além de contaminar o ar e a água?

O gramado frontal americano é agora 
quase inteiramente simbólico. O drama e o 
espetáculo da aristocracia inglesa degene-
raram-se em enfeites brandos para a nossa 
expansão suburbana sem fim e para a nossa 
alienação. A monocultura de uma só espécie 
que cobre nossos bairros celebra a homoge-
neidade puritana e uma conformidade estú-
pida. Um gramado ocasional para recreação 
pode ser uma delícia, mas a maioria deles 
só é ocupada quando está sendo cortada. 
O gramado de hoje se transformou numa 
superfície padrão para nosso espaço privado 

está meticulosamente podada e mantida 
numa extensão tal que parece claro que não 
se trata apenas de sobrevivência – eles tam-
bém existem para serem jardins deliciosa-
mente agradáveis. Nessa incrível vizinhança 
de jardins, quadrantes modestos são subser-
vientes à terra que alimenta os residentes.

De volta aos Estados Unidos: a in-
trodução do lazer nos fins de semana, a 
abundância de água fresca, a produção de 
pesticidas industriais, a disponibilidade do 
cortador de grama e de gasolina barata e a 
ampliação do acesso à casa própria com os 
novos avanços na moradia suburbana nos 
anos 1940 e 50 resultaram no gramado 
americano como o conhecemos hoje. 

Retrospectiva e previsão
Saindo de uma depressão e duas guerras, 
nossos antepassados tinham todo direito de 
celebrar o conforto e as conveniências do 
progresso industrial. As compras a longo pra-
zo e uma fé cega na capacidade de resolver 

maioria dos americanos, os conhecimentos 
sobre como cultivar seu próprio alimento.

Hoje podemos ver algumas evidências 
de como seria uma vizinhança de jardins 
da vitória nos Schrebergärten alemães. Esses 
jardins comunitários foram desenvolvidos 
como um programa social na Berlim do sé-
culo XIX. Terrenos em cinturões verdes na 
periferia da cidade foram concedidos aos re-
sidentes como oportunidade de fazer curtas 
viagens até os jardins de cultivo de flores ou 
alimentos para um descanso dos confina-
mentos de suas vidas urbanas.

Em cada terreno, era construída uma pe-
quena cabana, e muitos acabaram mudando 
para esses pequenos abrigos depois que a 
cidade foi bombardeada durante a Segunda 
Guerra Mundial. Visitar esses jardins, que 
ainda podem ser encontrados em toda a 
Alemanha, é como pisar tanto num passado 
agrário quanto num futuro utópico. Cada 
quintal é uma mostra diversa e abundante do 
cultivo de alimentos. A maioria dos jardins 
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defensivo. Se você não sabe o que colocar lá, 
plante grama e continue regando. 

Nos Estados Unidos planta-se mais gra-
ma do que qualquer outra espécie: os gra-
mados atuais cobrem mais de 30 milhões 
de acres. Dada a maneira como esbanjamos 
recursos preciosos, já que os colocamos em 
qualquer lugar onde haja humanos, aliení-
genas que aterrissassem em qualquer cidade 
americana acreditariam que a grama é a subs-
tância terrena mais preciosa de todas.

Só que a grama devora recursos e polui. 
Ela é incansavelmente acertada por aparado-
res e cortadores, cujos motores de dois pis-
tões são responsáveis em muito pela emissão 
do gás que agrava o efeito estufa. Na presença 
da luz do sol, os hidrocarbonos dos apara-
dores reagem com os óxidos de nitrogênio 
e produzem ozônio. Para erradicar plantas 
invasoras, a grama é entupida de pesticidas 
e herbicidas, que escorrem em seguida para 
os nossos lençóis freáticos graças ao uso de 
mangueiras e aspersores. Isso acaba com nos-
sos recursos de água, que já não são muitos.

Enquanto isso, é em lojas que con-
frontamos nossa comida. Frutas manipu-
ladas e vegetais embalados em plástico e 
isopor são cultivados não pelo seu sabor, 
mas por sua aparência, uniformidade e 
facilidade de transporte. E químicos são 
jogados sobre eles para que sejam contro-
ladas as doenças e as pestes características 
de um ecossistema desequilibrado. 

Os produtos de um jantar padrão ame-
ricano são transportados de caminhão por, 
em média, 2.500 quilômetros até chegarem 
à mesa. Não sabemos a origem de nossas fru-

tas e vegetais, nem quem as cultivou. Talvez 
tenhamos nos esquecido de que as plantas 
eram as responsáveis pela refeição produzi-
da em série que estamos consumindo. Esse 
descolamento da fonte de nossa comida cria 
uma atitude descuidada acerca do nosso pa-
pel de guardiães da terra que nos alimenta. 

O jardim começou atrás dos muros, uma 
trégua, um compromisso entre as necessi-
dades humanas e os recursos naturais.  Na 
maioria das línguas a palavra “jardim” deriva 
de “recinto”. As paredes do jardim protege-
riam o cultivo humano dos perigos selvagens 
nas extensões indomadas. Agora que um 
mundo selvagem intocado pelos seres hu-
manos não existe mais, as paredes do jardim 
caíram. O recinto, espaço cultivado protegi-
do atrás da casa, não é mais um modelo que 
vale a pena. A rua inteira deve ser vista como 
um jardim e, por extensão, toda a cidade que 
estamos criando. Nós interferimos em todos 
os níveis de função ambiental e, sem muros 
restantes, temos que cumprir o papel de jar-
dineiros planetários.

Jardins comestíveis
O projeto Jardins Comestíveis propõe a subs-
tituição do gramado frontal por uma pai-
sagem comestível altamente produtiva. O 
alimento cultivado em nossos jardins nos 
conectará com as estações, com os ciclos 
orgânicos da terra e com nossos vizinhos. O 
espaço banal e sem vida de grama uniforme 
em frente à casa será substituído pela abun-
dância caótica da diversidade. Ao nos tor-
narmos jardineiros, reconsideraremos nos-
sa conexão com a terra: o que tiramos dela, 

o que colocamos nela. Cada horta-jardim 
será uma expressão única de sua localidade 
e dos desejos de seus habitantes. 

Nossa rua
Os Jardins Comestíveis servem de provocação 
à rua. O que acontece quando nós compar-
tilhamos uma rua com esses jardins? Os jar-
dineiros de hortas frontais tornam-se artistas 
de rua para nós. Ao saírem pela porta a fim de 
cultivar suas plantas, eles instauram um ritual 
diário para os vizinhos. Nós os conhecemos 
melhor do que àqueles que têm gramados. 
Conversamos com eles sobre como suas 
plantas estão indo. Eles geralmente podem 
comer tudo o que estão cultivando e, assim, 
nos oferecem a última colheita de tomates ou 
abobrinha. Mudamos de caminho só para 
passar perto da horta e ver o que está acon-
tecendo. O simples fato de ver uma horta 
crescendo já tem efeitos profundos. Quando 
observamos as sementes brotarem, as plan-
tas amadurecerem e uma fruta ser produzida, 
não podemos fugir, acabamos nos envolven-
do. Tornamo-nos testemunhas e, a partir de 
então, cúmplices e parte de uma história.

Nossos vizinhos
O que acontece quando um Jardim Comes-
tível não é bem recebido pelos vizinhos? Por 
que algumas pessoas se sentem ameaçadas 
por ele? Anarquia, roedores, desvalorização 
fundiária, expressão singular, natureza indo-
mada, plantas feias e o seu aspecto no inverno 
são algumas das razões dadas. Paira ainda um 
senso geral de que os jardineiros do projeto 
tenham infringido alguma lei desconhecida 
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fazendeiros venderiam os produtos e dariam 
o que restasse às famílias cujos jardins eles 
estivessem cultivando. Quando comprasse 
uma casa, dependendo do seu gosto, você 
poderia decidir morar na avenida alcachofra,  
no círculo cítrico ou na estrada rabanete.

Nosso modesto monumento
O projeto Jardins Comestíveis não possui in-
tenções convencionalmente monumentais; 
é uma intervenção relativamente pequena 
e modesta em nossas ruas. As hortas con-
tinuam a evoluir, mas elas estão apenas co-
meçando a ser plantadas. Com uma única 
estação de negligência, algumas hortas po-
dem desaparecer completamente. Políticos, 
arquitetos, negociantes, cidadãos urbanos, 
todos nós desejamos monumentos perma-
nentes que nos deem uma sensação de lugar 
e sobrevivam como um testamento dura-
douro para nós mesmos do nosso tempo. 
Estivemos aqui!

Esses monumentos têm o seu lugar, 
mas a capacidade de trazer alguma mu-
dança mais significativa na maneira como 
vivemos é bem limitada. Uma horta pe-
quena e bem modesta, com materiais 
simples e um pouco de esforço pode ter 
um efeito radical na vida de uma família: 
como as pessoas gastam seu tempo e se 
relacionam com o ambiente, quem elas 
encontram e como elas comem. Essa 
resposta local e singular aos problemas 
globais pode se transformar num modelo, 
pois pode ser adotada por qualquer pes-
soa em qualquer cidade do mundo, cau-
sando um impacto monumental.

por diante. O que acontece quando a fonte 
de nosso alimento está distante e escondi-
da de nós? Ao transportar alimentos por 
longas distâncias, nós poluímos e gasta-
mos uma energia preciosa. Contudo, mais 
importante do que isso, talvez seja o fato 
de perdermos a evidência visível de nosso 
humilde lugar na grande cadeia alimentar.

Nosso tempo
É fácil romantizar jardinagem e produção de 
alimentos quando a sua vida não depende 
do que você é capaz de cultivar. Um Jardim 
pode dar muito trabalho! Uma horta com 
pouca manutenção pode ser cheia de árvores 
frutíferas e perenes, caso estejam bem adap-
tadas a seu clima, mas uma horta frontal mais 
ambiciosa deve ser cheia de vegetais anuais e 
ervas que vão mudando a cada estação. De 
qualquer maneira, todo cultivo demanda 
uma certa quantidade de tempo e dedicação. 
Temos tempo suficiente para cultivar nossos 
próprios alimentos? Talvez uma pergunta 
melhor seja: como queremos gastar o pouco 
tempo que realmente temos? Que tal ficar lá 
fora com a nossa família e amigos, em conta-
to com nossos vizinhos, enquanto assistimos 
com satisfação as plantas que estamos cul-
tivando começando a produzir o alimento 
mais saudável da região? Vai ficar mais difícil 
defender o tempo que passamos sentados 
em nossos carros ou assistindo televisão.

E para aqueles que simplesmente não 
se importam, que tal se os gramados de ruas 
inteiras fossem entregues a equipes de agri-
cultura urbana? Cada rua seria demarcada a 
partir de uma série de cultivos diversos. Os 

de decência. O gosto do público ainda é a 
favor da conformidade quando o assunto é 
o jardim frontal.  E qualquer tipo de desvio 
da norma aponta um lapso social, para não 
dizer moral. A aparição abrupta desse tipo 
de horta numa rua de gramados infinitos 
pode ser surpreendentemente chocante, 
mas, depois que os vizinhos observam-na 
crescendo, eles costumam voltar. Eventu-
almente as ameaças evocadas por essa in-
trusão selvagem na vizinhança podem ser 
catalisadoras de questões. Quão distantes 
estamos do centro de nossa humanidade 
para o ato de cultivar nosso próprio ali-
mento ser considerado rude, inconvenien-
te, ameaçador, radical e até mesmo hostil?

Nossa comida
No processo de criação dos Jardins Comes-
tíveis, encontrei algumas reações interessan-
tes das pessoas na rua. Algumas achavam 
um tanto estranho ingerir algo que tivesse 
crescido em sua própria horta. Paradoxal-
mente, a maioria de nós não pensa duas 
vezes antes de comer algo cultivado em 
circunstâncias altamente misteriosas do 
outro lado do mundo. O que você não 
conhece não pode te fazer mal  – o que 
os olhos não veem, o coração não sente. 
O ato de comer é o momento em que es-
tamos mais intimamente conectados com 
o mundo ao nosso redor. Ingerimos maté-
ria terrestre que cresceu ao longo de ciclos 
orgânicos e ambientais que se repetem o 
tempo todo. Nós somos os recebedores fi-
nais de estrume, corpos em decomposição, 
chuva e evaporação, radiação solar e assim 
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CONTRA A GRAMA
Wellington Cançado

paisagista do Central Park de Nova Iorque e 
com Ebenezer Howard, inventor da Cidade-
-jardim, que estabeleceu novos paradigmas 
para as áreas verdes e espaços livres nas cida-
des europeias.  

Tanto Olmsted, o precursor da moderna 
ideia de parque e responsável pela criação de 
inúmeras unidades de conservação america-
nas, quanto Howard, um reformador utópico 
obsecado com a separação das diversas ativi-
dades urbanas em zonas específicas entre-
meadas por cinturões verdes, influenciaram 
decididamente todo o urbanismo do século 
XX, desde seus primórdios nas concepções 
radicais das vanguardas e também por aqui, 
tendo seus fundamentos, na prática, vigentes 
ainda hoje no planejamento das cidades.

Ah, finalmente um pouco de natureza” 
exclamou Henry Michaux, poeta e pin-

tor belga, ao topar com um jardim público 
depois de desembarcar em Manaus no ano 
de 1939, vindo de uma longa expedição pela 
Amazônia. Um jardim nada mais é que uma 
microecologia produzida segundo os desíg-
nios humanos, com recursos da natureza, 
pelo prazer do cuidado e do convívio diário 
com as plantas, fora do ambiente natural. 
Mas como bem advertiu o paisagista Rober-
to Burle Marx, não é possível reconhecer um 
“tipo estabelecido de jardim brasileiro tradi-
cional, seja no plano urbanístico seja sob o 
ponto de vista dos modelos privados”, e mes-
mo que sempre tenha havido uma manipu-
lação intencional da natureza com o objetivo 
de “embelezamento da vida privada, urbana e 
rural”, não se formou por aqui uma cultura do 
jardim como na Europa ou no Oriente.

Talvez pelo “excesso de natureza” a que 
fomos historicamente submetidos. Ou talvez 
por estarmos, como gostaria Mário Pedro-

Enquanto o privilégio de um gramado 
privativo é associado a um certo status de vida 
boa, com churrascos ensolarados, cachorros 
correndo livremente, crianças felizes brincan-
do, amigos na piscina ou jantares sob a lua, os 
enormes tapetes verdes públicos parecem 
destinados simplesmente a contrabalancear 
a hegemonia do concreto e do asfalto com 
um pouco de permeabilidade e “vida”, mas 
como se todas as potências de seus similares 
privados tivessem sido exauridas pela mí-
nima sociabilidade necessária para com os 
desconhecidos e pela privacidade devassada 
própria do convívio público. A grama urbana 
escancara, portanto, como o imaginário 
coletivo estabelece padrões de compor-
tamento, atua no controle da diversidade 
biológica e social através da substituição 
massiva da flora nativa e investe voluntaria-
mente na esterilização das relações huma-
nas no espaço da cidade. 

A utilização da grama e sua incorporação 
aos jardins e espaços públicos remon-

tam ao século XVII e aos lawns ou gramados 
das propriedades inglesas – símbolos de ri-
queza – sempre verdes graças ao clima local, 
à grande incidência de chuvas e milimetrica-
mente aparados graças ao apetite do rebanho. 

A grama da pracinha na esquina é, por-
tanto, parente distante desses jardins privados 
das grandes propriedades aristocratas e dos 
primeiros parques públicos ingleses inven-
tados quando o potencial paisagístico dos 
gramados perfeitos começou a ser explorado 
cultural e socialmente. Depois de um longo 
período de gestação até a sua incorporação 
como protagonista nas proposições urbanas, 
o gramado moderno finalmente tomaria 
forma mais tarde, já no século XIX, com Fre-
derick Law Olmsted, conhecido arquiteto e 

Agrama é, hoje, o elemento natural mais 
presente na paisagem urbana brasileira. 

Talvez devido ao caráter pretensamente cívi-
co e politicamente oportunista adquirido ao 
longo dos tempos até se tornar o mais legíti-
mo representante da natureza domesticada e 
da modernidade oficial. 

Praças, parques, rotatórias, trevos, can-
teiros, rodovias, baixios de viadutos, jardins, 
afastamentos frontais, taludes, remendos, 
sobras: onde não está cimentado há verde-
-grama e qualquer empreendimento privado 
ou intervenção pública que se preze no Brasil 
adota a grama como “estratégia paisagísti-
ca” predominante. Mas essa onipresença da 
grama só é aparentemente benigna, já que, 
por suas próprias características biológicas, 
a grama inibe o surgimento e o desenvolvi-
mento de outras espécies, impõe à cidade e 
seus habitantes áreas verdes de alto custo e 
propicia espaços extremamente refratários 
ao uso público. Em outras palavras, a grama 
produz a menor diversidade ambiental e 
urbana com o máximo esforço.

Gramados verdinhos e bem cuidados 
encobrem contradições de vários tipos 
e acabam se tornando, a despeito do as-
pecto convidativo, espaços repelentes a 
formas básicas de apropriação e uso, além 
de substituirem ecossistemas existentes e 
homogeneizarem drasticamente a paisa-
gem. E é nessa batalha cotidiana pelo gra-
mado perfeito, altamente dependente do 
trabalho mecanizado e intensivo em água 
e energia que, paradoxalmente, cada vez 
mais é valorizado o esforço para mantê-lo 
intocado, “natural” e, principalmente, ina-
cessível. Quem já não se sensibilizou com 
as recorrentes plaquinhas e seus aforis-
mos infames “Não pise a grama. Colabore 
com o meio ambiente”?

Editor de PISEAGRAMA.

“



sa, “condenados à modernidade” e ao seu 
desprezo constitutivo pela contemplação, 
pela ornamentação e pela inutilidade, carac-
terísticas fundamentais do cultivo desinte-
ressado e do deleite da natureza, próprios 
de qualquer jardim. Nem o gosto pela roça 
congênito dos brasileiros e nem mesmo o 
“modernismo-com-jardim” de Burle Marx 
foram suficientes para fazer prevalecer uma 
“vontade paisagística” autóctone e enraizada 
para articular a consciência da conservação 
ambiental e a construção de verdadeiras ci-
dades-jardins-tropicais. E assim sendo, certa-
mente Michaux não estava diante de um ori-
ginal jardim amazônico, mas provavelmente 
reconhecendo um pitoresco gramado inglês. 

Mas se é da manipulação engenhosa 
da natureza que terão origem os pomares e 
quintais que até bem pouco tempo domina-
vam a paisagem das cidades, talvez seja mes-
mo a clareira aberta na mata, o anti-jardim 
por excelência e principal método colonial 
de administração dos perigos e mistérios da 
natureza indômita o legado histórico para 
os gramados nacionais. Não serão estes as 
nossas clareiras contemporâneas, espaços se-
guros e reconfortantes em meio à imensidão 
incontrolável de tantos artefatos selvagens? 

Em um artigo de 1952 intitulado O ho-
mem e a paisagem, publicado na revista 

francesa L’Architecture d’aujourd’hui em núme-
ro especial sobre o Brasil, o escritor José Lins 
do Rego escreveu que “as caatingas do sertão, 
a floresta amazônica, as montanhas de Minas 
Gerais e os pampas do Rio Grande do Sul 
entram no coração da cidade”, referindo-se 
ao fato de que para os arquitetos e urbanis-
tas locais, a ideia de paisagem e de geografia 
natural eram fundamentais à concepção 
espacial e urbana, diferentemente do moder-

nismo europeu, mais afeito à cidade racional 
e higienizadora, onde as áreas verdes eram 
essencialmente vazios funcionais, depositó-
rios de ar puro para uma sociedade infectada. 
Obviamente, Brasília, com a sua artificialida-
de e entendimento do cerrado como vazio, 
veio poucos anos depois a cobrir de poeira 
vermelha toda a condecendência dos críticos 
com essa suposta modernidade tropical. 

Já para Burle Marx, responsável pela in-
serção real de fragmentos dos biomas locais 
no “coração das cidades”, no Brasil “reina um 
desamor característico por tudo que é plan-
tado” e, “apesar de dispormos de um contin-
gente de 5 mil espécies de árvores num con-
junto florístico estimado em 50 mil espécies, 
nossos jardins oferecem uma flora domesti-
cada e cosmopolita” e a “arborização das ruas 
se faz homogênea e exótica”.

A luta contra certas formas de urbani-
zação nas quais a paisagem é destruída para 
dar lugar a espécies e composições vegetais 
completamente desconectadas da realidade 
local foi um projeto de uma vida dedicada 
à “adequação do meio ecológico pelas exi-
gências naturais da civilização”. E durante 
a expedição à Amazônia que realizou em 
1983, Burle Marx registrou o processo de 
destruição da floresta pelo “método empírico 
e cruel” da construção civil e rodoviária no 
Brasil: barrancos, erosões, cortes, aterros, ter-
raplanagens desastrosas e desflorestamentos 
gigantescos, cicatrizes expostas que nenhu-
ma forração seria capaz de despistar.

Entretanto, a sensibilidade e o cuidado 
com a paisagem existente, a experimenta-
ção estética através das plantas (inclusive a 
grama) bem como a vontade de ampliação 
da diversidade natural e sua incorporação 
– didática até – no cotidiano urbano, como 
proposto por Burle Marx, parecem hoje, 

diante da monocultura que assola tanto o 
campo quanto as cidades, resquícios de um 
momento histórico em que as possibilidades 
de futuro estavam em aberto e cidade e na-
tureza poderiam conformar um ecossistema 
híbrido, diverso e exuberante. 

Estimada em 50 milhões de metros qua-
drados, a área gramada de Brasília é supe-

rior a 120 metros quadrados por habitante, 
enquanto padrões internacionais estabele-
cem como “ótimo”, 25 metros quadrados por 
habitante. Mas o que os dados não dizem é 
que muitos desses gramados são áreas resi-
duais “acarpetadas de verde” de forma a enco-
brir o solo exposto pela violência da técnica 
rodoviária tornada urbanismo, que viria a ser 
observada por Burle Marx na Amazônia.  

“Os imensos gramados ingleses, os lawns 
da meninice” de Lucio Costa, de onde os 
“verdes de Brasília provêm”, sempre foram, 
do ponto de vista da administração pública, 
um problema criado pelo projetista da capi-
tal. Nos primórdios da vida no Plano-Piloto, 
os métodos eram primitivos e as máquinas 
adaptadas pela NOVACAP impróprias para 
jardins dessa magnitude, não havendo, na 
indústria nacional, equipamentos adequa-
dos para tal função. Somente com a aber-
tura das importações na década de 1990, o 
Departamento de Parques e Jardins – DPJ 
– conseguiu adquirir 48 máquinas impor-
tadas dos EUA, originalmente utilizadas na 
produção de grama no campo e adequadas 
para a manutenção da imensidão monocul-
tural da capital, “com enorme economia e 
segurança tanto para os operadores como 
para a população”. Com isso a cidade pas-
sou a economizar 150 mil horas de trabalho 
a cada 6 meses ou 25 mil horas por mês e, 
assim, “foi possível retirar desse trabalho 14 
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caminhões, usados somente para transpor-
te de palha de grama bem como eliminar o 
risco de acidentes”, explica com orgulho um 
ex-funcionário do DPJ e agora Cidadão Ho-
norário do Distrito Federal. 

Como forma de controlar e preservar os 
gramados recém plantados, já nos primeiros 
anos da Capital, o DPJ instituiu a figura dos 
“Graminhas”, funcionários vestidos dos pés 
à cabeça de verde, que rondavam em suas 
insuspeitadas Kombis o Plano-Piloto à caça 
de menores infratores: crianças inofensivas 
que insistiam em enxergar naquela enormi-
dade de grama pública – que resistia a “pe-
gar” no cerrado ácido e sob o sol inclemen-
te – campos perfeitos para campeonatos de 
futebol enquanto os pais despachavam nas 
repartições. Cumprindo ordens, esses leais 
funcionários, sempre que conseguiam cap-
turar uma bola em meio à partida, a furavam 
impiedosamente com seus afiados canivetes. 
Afinal, a função primeira desse verde intermi-
nável sempre foi “monumental”, ao contrário 
do que imaginavam aqueles fedelhos.

Depois de alguns anos, os “Graminhas” 
foram extintos na capital, mas sobreviveram 
no imaginário cerceado que continua a reger 
os espaços públicos país afora e acabaram res-
suscitados em praticamente todos os estados 
brasileiros, agora em uniformes corporativos 
de empresas em busca da redenção popular e 
alguma isenção fiscal, coexistindo com solu-
ções mais adequadas às modernas formas de 
gestão da paisagem tais como as barreiras de 
vidro temperado e o envenenamento preven-
tivo dos jardins, que ameaçam de intoxicação 
humanos e não-humanos, diariamente.

O termo “grama” é bastante genérico, po-
dendo abranger os mais diversos signi-

ficados, incluindo um enorme número de es-
pécies de plantas. A palavra “grama” tem sua 
origem na denominação de uma família bo-
tânica que engloba inúmeras espécies, a das 
gramíneas (Gramineae), e que pode incluir 
desde uma pastagem, um capim, uma erva, 
uma relva, um gramado e mais de 10 mil es-
pécies dispersas pelo mundo. As mais impor-
tantes servem como alimentação humana, 
como o arroz e o trigo, ou como alimentação 
animal como as brachiarias e outras bem mais 
versáteis como os bambus. 

Predominam no Brasil as seis principais 
variedades de grama de clima quente: Santo 
Agostinho (Stenotaphrum secundatum), Ber-
muda (Cynodon spp), Zoysia (Zoysia spp), 
Centipede (Eremochloa ophiuroides), Bahia 
ou Batatais (Paspalum notatum), São Carlos 
ou Curitibana (Axonopus compressus) e Es-
meralda (Zoysia japonica), sendo que esta 
última corresponde a 80% de toda grama 
cultivada e vendida no país. 

Os cultivares nacionais são hoje produ-
to de padrões estandartizados e processos 
altamente rentáveis, sendo que fertilizantes, 
herbicidas, irrigação intensiva, corte preciso, 
equipametos importados, controle total e 
monocultivo extensivo são características 
comuns aos maiores produtores de gramí-
neas. E é por isso que o cultivo de grama se 
destaca como uma nova e importante cadeia 
no agrobusiness brasileiro, ao lado da soja 
e da cana. Mas a atividade de produção e 
comercialização de gramas cultivadas é re-
lativamente recente, tendo sido iniciada na 
década de 1970, concentrando-se princi-
palmente em São Paulo e no Paraná, onde 
competem nas planícies – até pouco tem-
po de exuberante mata atlântica – com os 
canaviais e as pastagens em uma área que já 
ultrapassa os 5 mil hectares. 

Nos últimos anos, graças ao boom imo-
biliário, à multiplicação dos condomínios 
residenciais inspirados nos subúrbios norte-
-americanos, ao aumento da quantidade de 
obras viárias nas grandes capitais, à constru-
ção de novas infraestruturas para os eventos 
esportivos por vir, bem como à explosão de 
construções de novos campos de golfe, hou-
ve um aumento considerável no volume de 
grama cultivada comercializada. Segundo a 
recém fundada Associação Nacional Gra-
ma Legal, entidade cujo objetivo declarado 
é lutar contra a comercialização da grama 
nativa e fazer lobby para a proibição de sua 
utilização em obras públicas, cujo slogan é 
“Grama legal é produto agrícola”, o culti-
vo anual de grama é de aproximadamente 
170 milhões de metros quadrados, sendo 
70% ou 120 milhões de gramas nativas – 
retiradas de pastos cortados com o uso da 
enxada, o que pela legislação atual é consi-
derado crime ambiental – e o restante, 50 
milhões ou 30% de gramas cultivadas. 

As gramas cultivadas são comerciali-
zadas principalmente em tapetes ou em 
rolos, mas podem também ser encontra-
das em bandejas com plugs, estolões ou se-
mentes. De olho no florescente mercado 
do gramado urbano impulsionado pelas 
grandes empreiteiras, responsáveis por 
80% da compra de toda grama cultivada 
no país, recentemente alguns produtores 
iniciaram no país a comercialização do 
sistema big roll, verdadeiros rocamboles de 
terra e grama com aproximadamente 1,0 a 
1,2 metros de largura e mais de 40 metros 
de comprimento, ideais para o gigantismo 
e o regime de urgência das obras públicas. 

Atualmente, nos Estados Unidos, o país 
com maior superfície gramada do pla-

neta, 70% do uso residencial de água tratada é 
destinado à jardinagem e à rega dos 128.000 
quilômetros quadrados de gramados priva-
dos irrigados. Segundo estudos da NASA, 
a superfície territorial de grama é três vezes 
maior que as imensas monoculturas de mi-
lho americana, o que significa que 750 litros 
de água fresca e potável, por pessoa e por dia, 
são necessários para manter os gramados. 
Além disso, 65 milhões de litros anuais de 
combustível são necessários para fazer fun-
cionar cortadores e demais equipamentos de 
jardinagem e bilhões de dólares são investi-
dos somente por particulares no uso de uma 
quantidade equivalalente a dez vezes mais 
pesticidas e herbicidas do que a utilizada 
pelos produtores no campo, considerada já 
alarmante por organizações de saúde pública 
e conservação ambiental.

Obviamente não há nenhuma estatís-
tica sobre a quantidade de água, energia, 
trabalho e veneno gastos na manutenção 
dos gramados públicos e privados no Bra-
sil, mas não é necessário ser um exímio 
observador das dinâmicas da cidade para 
perceber a enorme demanda cotidiana 
por jardineiros e ajudantes, caminhões-
-pipa, sistemas de irrigação, aspersores, 
roçadeiras, aparadores, cortadores, fertili-
zantes, herbicidas, etc. E se depender dos 
velhos políticos e dos novos condôminos 
e considerando que por aqui se rega até 
calçada de cimento, rapidamente alcança-
remos os patamares do Norte.
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sistentes nos canteiros e certeiras na gas-
tronomia – o oposto dos pimentões, que 
quase ninguém consegue plantar e que 
não gozam de tanta unanimidade à mesa. 
Entre os clientes da vizinhança, os produ-
tos mais disputados são quiabo e taioba. É 
somente nos casos de entregas a domicí-
lio (feitas por Baiano com o carrinho de 
mão) que os preços sobem, chegando a 
R$2. A demanda, segundo os agriculto-
res, é sempre grande. O que falta é mão 
de obra. O trabalho na horta é pesado e é 
difícil encontrar quem se disponha a fazê-
-lo. “O povo é preguiçoso”, eles concluem, 
unânimes no julgamento.

rizonte, estabeleceram no terreno de 3.500 
metros quadrados pertencente à prefeitura 
o que seria um projeto piloto de hortas 
urbanas. Vinte e sete famílias do entorno 
participaram do curso de capacitação que 
deu início à horta. Hoje os agricultores do 
Jardim Produtivo são dez: além de Luzia, 
Raquel, Isaías (o Baiano) e Lindaura, ali 
lavouram também Cassandra, Jair, Dario, 
Brígido, João Bosco e João de Deus. Quase 
todos são aposentados ou pensionistas. 

As hortaliças são vendidas a um preço 
único: R$1, tanto para os vizinhos quanto 
para as escolas. Assim como nas hortas 
caseiras, reinam soberanas as couves, re-

Luzia, Raquel, Baiano e Lindaura se es-
premem entre os primeiros passageiros 

das linhas 328 e 1780. Apesar das enormes 
sacolas que carregam, ninguém reclama. 
Os agricultores do Jardim Produtivo já são 
conhecidos nos ônibus em que circulam 
toda manhã de segunda-feira para garantir 
que as seis escolas municipais com as quais 
assinaram contrato receberão as verduras 
da semana. Os motoristas os cumprimen-
tam e param fora do ponto. Os trocadores 
dão uma mãozinha com as sacolas. 

O Jardim Produtivo começou suas ati-
vidades em 2008 quando algumas ONGs, 
em parceria com a prefeitura de Belo Ho-



A partir de 2010, os agricultores que 
antes compartilhavam plantio e colheita 
optaram por um esquema de canteiros in-
dividuais. “Ninguém mexe no canteiro do 
outro”, conta Dona Luzia, explicando que, 
dessa forma, evitam desentendimentos. 
Apesar de não haver hierarquias oficiais, 
Dona Luzia é a administradora geral da 
horta, descrita pelos outros como “chefe” 
ou “microempresária”. É ela quem emite 
notas fiscais, paga as contas e resolve pro-
blemas práticos de toda natureza. De olhos 
claríssimos e pele escura, Dona Luzia tem 
uma beleza forte, um pouco oriental. Mas 
o filho reclama que ela anda feia: segundo 
ele, o trabalho com a horta a deixa descui-
dada. Dona Luzia, rindo, diz que não liga.

As verduras de segunda-feira são en-
tregues até 9:30 da manhã, horário em que 
as cantineiras começam a preparar as refei-
ções. O material para a merenda nas esco-
las municipais é fornecido pela prefeitura. 
As folhas, no entanto, por serem muito pe-
recíveis, são compradas diretamente pela 
escola. “As escolas daqui compram, por se-
mana, mais ou menos 30 molhos de cebo-
linha e salsinha, 100 molhos de couve, 100 
pés alface, 30 de almeirão e 20 de acelga e 
couve chinesa”, calcula Dona Luzia. 

Em Minas Gerais, é comum se referir à 
capital do estado como Cidade Jardim. 

Sites oficiais, blogues amadores e apresen-
tações de PowerPoint anônimas enaltecem 
a arborização da cidade com fotografias, 
atuais ou antigas, que raramente deixam de 
incluir ficus, quaresmeiras ou ipês, por mais 
que a cidade registre recordes em derruba-
das de árvores (foram mais de 11,3 mil em 
2011) e tenha perdido cerca de 62,5% de 
suas áreas verdes nos últimos 15 anos. 

O conceito de Cidade-jardim nasceu 
na Inglaterra, nos mesmos anos em que, so-
bre os escombros de um vilarejo de nome 
Curral Del Rey, erguia-se a nova capital das 
Minas Gerais, uma das primeiras cidades 
planejadas do Brasil. Ebenezer Howard, 
idealizador das Cidades-jardim, propunha 
um modelo urbanístico em que a autos-
suficiência alimentar das cidades seria ga-
rantida por cinturões verdes que também 

fariam uma integração entre os modos de 
vida urbano e rural.  As Cidades-jardim de 
Ebenezer teriam 32 mil pessoas, cujas vi-
das seriam organizadas sobre 2.400 hecta-
res em círculos concêntricos, controlados 
e ajardinados. 

Howard divulgou suas propostas um 
ano depois da inauguração de Belo Ho-
rizonte. A nova capital, em cujo desenho 
estavam previstas zonas de sítios e chácaras 
e colônias agrícolas, concretizava um pro-
jeto modernizante que não era, segundo o 
arquiteto e historiador Tito Flávio Aguiar, 
exclusivamente urbano-industrial. A elite 
mineira era essencialmente agrícola, assim 
como boa parte da população do Estado, 
e para um povo arraigado à terra, a nova 
modernidade se traduziria igualmente nos 
plantios. Belo Horizonte havia de se tornar 
referência também na agricultura.

Planejada para comportar 100 mil pes-
soas em seu centenário, a capital viu um 
crescimento acelerado e inesperado, remo-
delando-se de fora para dentro. Seus subúr-
bios, que nasceram das chácaras e colônias 
agrícolas, transformaram-se em aglomera-
dos superpopulosos que abrigavam, para-
doxalmente, cada vez mais gente vinda do 
campo – enquanto os campos no estado, 
esvaziados, sucumbiram às monoculturas, 
sobretudo de eucalipto. O progresso che-
gou, à sua maneira, extrapolando os planos 
– e no centenário, em 1997, os habitantes já 
rondavam a casa dos 2 milhões.

A agricultura urbana de microescala 
sempre existiu, na maioria dos casos sem 
nenhum planejamento, tanto em Belo Ho-
rizonte quanto nas outras cidades brasilei-
ras, em latas, vasos, bidês, bacias, lajes ou 
lotes vagos em zonas pouco regularizadas. 
Os agricultores do Jardim Produtivo gos-
tam de repetir uma anedota que aponta 
para a relação, sempre intricada, entre o 
formal e o informal: “Isso de agricultura 
urbana, nossos pais já faziam”. 

Apesar do plantio persistir na cidade, 
os quintais e hortas de periferia vêm su-
cumbindo ao adensamento e a um modelo 
urbano-paisagístico de aridez, sufocados, 
em suma, pelo mercado imobiliário e pelo 
gosto, um tanto duvidoso e estranhamen-

te unânime, pelo cimento. Levantamentos 
da prefeitura apontam que quase 2/3 do 
território da capital tem taxas de imper-
meabilidade superiores a 51%, sendo que, 
em quase 1/5 da área da cidade, esse índice 
supera os 71%. Paralelamente, a população 
dessas periferias tem cada vez menos aces-
so a alimentos não processados. 

Belo Horizonte e algumas grandes ci-
dades como São Paulo e, mais recen-

temente, João Pessoa, contam com leis 
ou programas de agricultura urbana, mas 
não há normativas que obriguem o poder 
público a se comprometer ou a incentivar 
ações isoladas. Na maioria dessas cidades 
não há ações propositivas, faltam linhas 
de incentivo financeiro e sobra burocracia 
para o uso consentido de terrenos públicos. 

O Jardim Produtivo é um dos poucos 
exemplos de horta comunitária em Belo 
Horizonte e o único, junto com a vizinha 
Vila Pinho, a contar com apoio da prefei-
tura, que arca com despesas de água, luz 
e alguns insumos e fornece assistência 
técnica. Através da Secretaria Municipal 
Adjunta de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SMASAN), a prefeitura supervi-
siona também cerca de 170 outras hortas, 
a maioria em escolas e asilos, cuja função, 
escala e envolvimento da comunidade, no 
entanto, são diferentes. 

Outras hortas comunitárias na cida-
de se organizam sem autorização ou até 
mesmo em confronto com a prefeitura 
(como no caso das hortas na ocupação 
Dandara, cuidadas por Dona Fátima, ou da 
Vila Acaba Mundo, sob responsabilidade 
de Seu Antônio, onde ronda a constante 
ameaça de despejo), o que faz com que 
tenham poucas garantias em relação a fu-
turas colheitas. Quase todas têm cultivos 
oscilantes, dificuldades de organização e 
pouca aderência de agricultores, tenden-
do a precisar, mesmo que parcialmente, de 
apoiadores externos como ONGs e movi-
mentos sociais.

No segundo andar espartano de um 
edifício no centro da cidade, entre divisó-
rias bege, Caio Vieira, engenheiro agrô-
nomo da pequena equipe da Gerência 



de Apoio à Produção e Comercialização 
de Alimentos da SMASAN, explica que a 
agricultura urbana encontra grandes obstá-
culos. O primeiro é a própria constituição 
de grupos de pessoas dispostas a cultivar.

Caio acredita que hortas comunitárias 
seriam de grande benefício para os mora-
dores da cidade e para a própria prefeitura, 
uma forma ideal de controlar a expansão 
urbana. Uma política forte e consistente de 
hortas urbanas, ademais, poderia se tornar 
um instrumento importante para fazer va-
ler a função social da propriedade. 

Cerca de um ano depois de Luzia e 
seus companheiros darem início a seu 

Jardim Produtivo, uma outra agricultora 
começava a transformar seu jardim nos 
Estados Unidos. Inexperiente, ela se per-
guntava se teria sucesso com o cultivo e até 
mesmo se não estaria cometendo infra-
ções por plantar em terreno público. Mas 
suas colheitas têm sido fartas, sua família 
se alimenta com o que é produzido ali e 
sua horta habita páginas de revistas, jor-
nais e livros – o que ela mesma escreveu 
tornou-se best-seller. Em 2012, seu marido 
foi reeleito presidente. 

Michelle Obama conta em seu livro 
American Grown que a mãe, ainda peque-
na, ajudou a família no cultivo de um Vic-
tory Garden do bairro. Os Jardins da Vitória 
eram hortas de cultivo coletivo (em lotes 
públicos) ou individual (em quintais) que 
cidadãos, nos Estados Unidos e na Euro-
pa, foram incentivados a plantar nos anos 
entorno às duas guerras mundiais, para ga-
rantir alimentos frescos em áreas urbanas. 
Muitos jardins coletivos ainda existem em 
cidades europeias (em certos casos, há filas 
de espera de anos para um naco cultivável 
de terra), mas os Victory Gardens pratica-
mente desapareceram nos Estados Unidos, 
apesar de já terem chegado a produzir, em 
1943, cerca de 40% das frutas e verduras 
consumidas no país.

Apesar de Barack Obama ser acusa-
do de conduzir uma política ambígua na 
agricultura (com o apoio a pequenos agri-
cultores dividindo a cena com inúmeras 
facilitações para produtos geneticamen-

te modificados e para o agronegócio), 
a horta da primeira-dama é um marco 
simbólico importante no que diz respeito 
à alimentação e ao tempo livre num país 
assolado pela obesidade e pelos shopping 
centers. Montada com apenas US$ 200, na 
frente de casa, ela sugere a reinserção da 
agricultura como prática social.

Mundo afora, afloram exemplos de 
como o poder público começa a entender 
o cultivo como forma de repensar rela-
ções entre cidadãos, cidade e natureza e, 
inclusive, cidade e campo. Além de gerar 
espaços de lazer e encontro e alimentos 
saudáveis, a agricultura urbana tem um 
impacto menos agressivo de expansão so-
bre áreas verdes remanescentes nas cida-
des. Ela também pode diminuir impactos 
ambientais causados pelo transporte de 
alimentos produzidos fora e, em última 
instância, transformar o modelo de pro-
dução vigente, aliviando a demanda nos 
campos e apontando para modelos de 
maior diversificação. 

Em Londres, o prefeito Boris Johnson, 
do partido conservador, aliou-se a uma 
ONG para mapear e tornar públicos, através 
de um sistema online que pode ser alimenta-
do pelos próprios usuários, pontos de culti-
vo urbano coletivo ou terrenos disponíveis 
para esse fim. O objetivo do projeto era ter 
2012 hortas até 2012, ano das Olimpíadas. 
Foram registradas 2024 e o prefeito afirma 
que hoje há 50 hectares de terra na cidade 
onde crescem frutas e hortaliças – ou mato, 
porque, assim como as pessoas, as hortas são 
difíceis e inconstantes. 

Em Vancouver, o prefeito Gregor Ro-
bertson também estabeleceu uma meta: 
5.000 hortas comunitárias até 2020. Em 
Nova Iorque, onde mais de 500 hortas 
e jardins comunitários já contam com o 
apoio da prefeitura, o prefeito Michael 
Bloomberg solicitou à sua equipe que 
mais áreas públicas subutilizadas e cultivá-
veis fossem mapeadas e disponibilizadas 
aos cidadãos. Por mais que a maior parte 
dos terrenos disponíveis para o cultivo 
esteja nas bordas dos centros urbanos, o 
incentivo à agricultura inclui também re-
giões centrais e bairros de classe média. 

Em Seattle, o primeiro parque público 
com paisagismo inteiramente comestível 
está sendo implantado a menos de 4 km 
do centro da cidade. O parque, de 28.000 
metros quadrados, foi planejado com a 
comunidade local, que pôde palpitar so-
bre suas espécies preferidas e que partici-
pa ativamente das discussões e do plantio. 
A organização de grupos de pessoas é tão 
fundamental para a formação de hortas 
nas cidades quanto os incentivos públicos 
em suas mais variadas formas.

Em Todmorden, na Inglaterra, frutas e 
verduras plantadas em canteiros públicos 
por moradores voluntários passaram a fa-
zer parte do paisagismo urbano de toda a 
cidade. Em São Francisco, uma das mais 
importantes experiências de agricultura 
urbana é auto-organizada e acontece bem 
no meio da cidade, no local onde antes 
houve um viaduto que foi demolido. Em 
várias cidades espanholas, como Madri 
ou Sevilha, onde a volta das hortas está 
fortemente associada à crise econômica 
que aflige a Europa (e acontece graças, 
em parte, à estagnação do mercado imo-
biliário), associações de todas as classes 
juntam-se para cultivar em seus próprios 
bairros, o que garante produtos mais sau-
dáveis e, quase sempre, mais baratos.

No Brasil, a agricultura urbana tende 
a ser inserida em discussões e pro-

gramas voltados à segurança alimentar. As 
ainda escassas ações de alcance nacional 
são promovidas pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome 
e surgiram com o Fome Zero. 

Um dos pensamentos que orientam 
essa abordagem aponta para uma questão 
fundamental: a falta de acesso da popula-
ção mais vulnerável a alimentos frescos e 
de qualidade. Mas há divergências inter-
nas, sobretudo no que diz respeito à inten-
sificação da produtividade e à subsequen-
te venda em mercados especializados nos 
quais os produtos adquirem valor por 
serem livres de agrotóxicos e produzidos 
localmente. A venda dos produtos fora 
das comunidades em que são produzidos 
não resolveria o problema do acesso dos 
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mais pobres a alimentos de qualidade. 
Outra questão levantada é a substituição 
de produtos tradicionais e culturalmente 
relevantes por produtos com maior saída 
de mercado. Por outro lado, a profissio-
nalização da agricultura urbana e seu in-
centivo como atividade financeira rentá-
vel poderiam torná-la mais atraente para 
potenciais agricultores – e aumentaria, 
talvez, o número de pessoas interessadas 
em cultivar na cidade. 

Assim como a maior parte dos agri-
cultores do Jardim Produtivo, Dona Lu-
zia, que já trabalhou em casa de família, 
lanchonete, cartório e restaurante, traba-
lha por prazer, apesar de complementar 
a renda de pensionista de forma consi-
derável (ela calcula que seu faturamento 
chegue a cerca de R$1.000 por mês) com 
a venda de hortaliças. “Já trabalhei demais 
da conta. Mas o melhor trabalho é este 
aqui!”. O Jardim Produtivo se estabelece 
também como um respiro em meio à ci-
dade, propondo um modelo de produção, 
abastecimento e acesso que remete a ou-
tros tempos e lógicas.

Mas se a agricultura urbana ainda é 
promovida de forma insuficiente e er-
rática no âmbito da assistência social e 
das políticas de incremento de renda no 

Brasil, ela é ainda mais ausente em outras 
esferas como o planejamento urbano, o 
meio ambiente, a saúde e a qualidade de 
vida nas cidades. Nesse sentido, a aborda-
gem praticada reflete, por um lado, uma 
situação social mas também reproduz, 
por outro, vícios sociais vigentes e enrai-
zados. A população de classe média, por 
exemplo, raramente se inclui no debate, 
o que repercute na inserção geográfica 
das hortas urbanas, quase exclusivamente 
nas periferias. (Entre os poucos exemplos 
de auto-organização espontânea entre a 
classe média estão hortas relativamente 
pequenas como a Horta das Corujas e a 
Horta do Ciclista, esta última em plena 
Avenida Paulista, em São Paulo.)

No modelo de progresso que domina 
o imaginário brasileiro dificilmente en-
contra-se espaço para a produção local de 
alimentos e os pequenos cultivos. O êxito 
desse modelo traz, além de automóveis, 
cercas elétricas e comida industrializada 
para todos, a celebração de um outro es-
tilo de vida. A natureza assume um papel 
particularmente simbólico nesse sentido, 
enquanto natureza dominada – ou, quase 
sempre, devastada –, alimentando um pai-
sagismo um tanto estéril de arbustos obses-
sivamente aparados e palmeiras ornamen-

tais. Ou, em outra escala, de quilômetros 
de extensão de soja, cana ou eucalipto. 

Nesse contexto, é interessante notar que 
a atual presidenta só é vista nos 344.000 
metros quadrados do jardim do Palácio da 
Alvorada em suas ocasionais caminhadas de 
emagrecimento, acompanhada do personal 
trainer. E que naquele mesmo jardim, em 
2004, a última primeira-dama, Marisa Letí-
cia, lançou mão de um projeto paisagístico 
não menos simbólico que o de Michelle 
Obama. Mandou plantar sobre a grama 
uma estrela de cinco metros de diâmetro, 
preenchida com sálvia vermelha, aludindo 
ao partido do marido – ou, talvez inadver-
tidamente, às monoculturas que fazem bri-
lhar o país, conferindo-lhe o recente título 
de maior produtor mundial de soja. 

O jardim de Dona Luzia também não 
é produtivo. Ou não mais. Moradora de 
seu bairro há cerca de 20 anos, Dona Lu-
zia nasceu em Barra de São Francisco, no 
Espírito Santo, onde já plantou de tudo. 
Também já plantou muito no quintal de 
casa. O filho, no entanto, preferiu cobri-lo 
com uma boa camada de cimento e cerâ-
mica, destino que coube a grande parte 
dos quintais da vizinhança. É por isso, ela 
acredita, que os produtos da horta são tão 
procurados.
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PEQUENOS AGRICULTORES
Miguel Altieri

Na América Latina, cerca de 17 milhões 
de pequenas propriedades ocupam 60,5 mi-
lhões de hectares ou 34,5% do total de terras 
cultivadas, produzindo 51% do milho, 61% 
da batata e 77% do feijão destinados ao con-
sumo doméstico. No Brasil, 85% dos agricul-
tores são pequenos produtores que ocupam 
30% das terras agrícolas embora sejam res-
ponsáveis pela produção de 84% da mandio-
ca e 67% do feijão consumidos no país. 

Pequenos são mais produtivos
Apesar do senso comum propagar que a 
agricultura familiar é atrasada e pouco pro-
dutiva, várias pesquisas demonstram que as 
pequenas propriedades são mais produti-
vas do que as grandes propriedades, se con-
sideramos toda a produção de uma única 
fazenda em vez de considerar a colheita de 
um único produto. Os sistemas tradicionais 
de cultivo diversificado fornecem cerca de 
20% dos alimentos do mundo. Em tais sis-
temas, os agricultores produzem, na mesma 
fazenda, grãos, frutas, vegetais, forragem e 
produtos animais, frequentemente supe-
rando a produção das monoculturas. 

Uma grande propriedade pode produzir 
mais milho por hectare do que uma peque-
na propriedade na qual o milho é cultivado 
como parte de uma policultura que também 

transgênicos e espécies voltadas para a pro-
dução de biocombustíveis tais como a ca-
na-de-açúcar, o milho, a soja ou o eucalipto 
– está remodelando o fornecimento mun-
dial de alimentos. Paralelamente, vivemos 
em um contexto de mudanças climáticas 
que podem afetar fortemente a agricultura, 
principalmente em zonas tropicais. 

Durante séculos, a agricultura nos pa-
íses em desenvolvimento foi estruturada 
com os recursos locais da terra e da água 
e a partir dos saberes tradicionais. Dessa 
prática resultaram pequenas propriedades 
com grande diversidade biológica e gené-
tica, capazes de produzir uma resiliência 
que permitiu sua rápida adaptação às mu-
danças climáticas, pragas e doenças. Ainda 
hoje, sistemas agrícolas como esse continu-
am a alimentar muita gente. 

Segurança alimentar regional
Enquanto 91% dos 1,5 bilhões de hectares 
de terras cultiváveis do planeta dedicam-se 
ao cultivo para agroexportação e biocom-
bustíveis responsáveis por alimentar gado e 
automóveis, milhões de pequenos agricul-
tores dos países em desenvolvimento cul-
tivam a maior parte dos alimentos básicos 
necessários para alimentar as populações, 
urbanas e rurais, em todo o planeta. 

Forças globais desafiam a capacidade dos 
países em desenvolvimento de alimenta-

rem-se a si próprios. Vários países organizam 
as suas economias ao redor de um setor agrí-
cola competitivo, voltado para a exportação 
e baseado, sobretudo, em monoculturas. Se é 
costume dizer que os produtos agrícolas de 
exportação – como a soja brasileira – trazem 
uma contribuição significativa para a econo-
mia nacional, é sabido, entretanto, que esse 
tipo de agricultura industrial também gera 
inúmeros impactos negativos.

A Revolução Verde, por mais que te-
nha alcançado certo aumento da produção 
agrícola, provou ser insustentável por seus 
impactos. A saúde pública, a integridade de 
ecossistemas locais, a qualidade dos alimen-
tos, a expulsão dos meios tradicionais de 
subsistência e a consequente aceleração do 
endividamento de milhares de pequenos 
agricultores são alguns dos seus impactos. As 
sementes milagrosas, dependentes de fertili-
zantes, deixaram um registro trágico na Amé-
rica Latina e na Ásia, onde cresceu a depen-
dência de insumos estrangeiros e a variedade 
de plantas protegidas por patentes, impedin-
do o acesso aos pequenos agricultores.

O impulso em direção a uma agricul-
tura industrial globalizada com ênfase em 
produtos de exportação – ultimamente 

Professor de agroecologia na Universidade da 
Califórnia, Berkeley.



 

inclui feijão, abóbora, batata, etc. Entretan-
to, em contextos semelhantes, a colheita 
total da pequena propriedade é maior do 
que a da grande, podendo alcançar uma 
diferença de 20 a 60%. As policulturas 
reduzem as perdas advindas de espécies 
daninhas, insetos e doenças graças à pre-
sença de múltiplas espécies e ao uso mais 
eficiente dos recursos disponíveis de água, 
luz e nutrientes. 

Gerenciando menos recursos e de 
forma mais intensiva, os pequenos agricul-
tores obtêm um lucro maior por unidade 
de produção, mesmo que a produção por 
produto seja menor. Nos Estados Unidos, 
outro fator importante para a boa lucra-
tividade está no fato de que os pequenos 
agricultores contornam os atravessadores 
e vendem direto para o público, restauran-
tes e mercados. Eles também podem obter 
um melhor preço pelo fato do cultivo ser 
local e frequentemente orgânico.

Agrobiodiversidade
Muitas das plantas cultivadas pelos peque-
nos agricultores são variedades crioulas, 
mais geneticamente heterogêneas do que 
as variedades modernas, e cultivadas a 
partir de sementes que passam de geração 
a geração. As sementes crioulas são mais 
resistentes e aumentam a segurança da 
colheita frente às doenças, pragas e secas. 

Uma pesquisa mundial sobre a diversi-
dade varietal envolvendo 27 culturas consta-
tou que as propriedades tradicionais de culti-
vo básico mantêm uma diversidade genética 
considerável. Na maioria dos casos estuda-
dos, os agricultores mantêm a diversidade 
como garantia contra futuras mudanças am-
bientais, sociais ou econômicas. Outras pes-
quisas já haviam concluído que a riqueza de 
variedades aumenta a produtividade e reduz 
a inconstância da colheita. 

A introdução de espécies transgênicas 
nas áreas onde há grande diversidade traz 
a ameaça da substituição de características 
importantes presentes nas sementes crioulas 
– resistência à seca, competitividade, perfor-
mance em sistemas de policultura, qualida-
de para armazenamento – por traços das 
sementes transgênicas que, resistentes a her-
bicidas, não oferecem nenhuma vantagem 
para os fazendeiros que não utilizam agroquí-
micos. Sob o risco de perderem a habilidade 
de produzir colheitas estáveis com poucos 
recursos externos, os pequenos agricultores 
podem sofrer impactos sociais consideráveis 
causados pela poluição genética que gera ca-
rência nas colheitas e mudança na integrida-
de genética das variedades locais. 

Faz-se urgente proteger as áreas livres da 
contaminação pelo cultivo geneticamente 
modificado. Bolsões de diversidade genética, 
geograficamente isolados de quaisquer pos-

sibilidades de fertilização cruzada ou polui-
ção genética de cultivos transgênicos pode-
rão criar “ilhas” de recursos genéticos intactos 
que servirão como salvaguardas contra a po-
tencial falência ecológica criada pela segunda 
Revolução Verde que vem sendo imposta. 

Mudanças climáticas
Projeções de mudanças climáticas apontam 
que as regiões nas quais se concentra o maior 
número de pequenos agricultores, principal-
mente aquelas que não contam com sistemas 
de irrigação, serão as mais afetadas. No entan-
to, os modelos científicos nos dão somente 
aproximações sobre os efeitos esperados, 
sem nos mostrar as enormes variabilidades e 
estratégias internas de adaptação. 

Muitas comunidades e propriedades 
rurais conseguem lidar com extremos climá-
ticos, minimizando as perdas através do uso 
de variedades locais tolerantes à seca, com 
sistemas de captação de água, plantios exten-
sivos, policultura, agroflorestas, capinas inteli-
gentes, coleta de plantas silvestres e uma série 
de outras técnicas vernaculares. Nos agros-
sistemas tradicionais a prevalência dos siste-
mas de cultivo complexos e diversificados é 
a chave para a estabilidade dos agricultores. 
Arranjos espaciais e temporais diversificados 
os tornam menos vulneráveis a perdas.

Uma forma interessante para analisar 
tais resultados é a sobrecolheita – que ocorre 



quando duas ou mais espécies consorciadas 
produzem mais do que quando cultivadas 
sozinhas. Por exemplo, 1 hectare de plantio 
consorciado de sorgo e amendoim produz 
mais do que 0,5 hectare de sorgo e 0,5 hec-
tare de amendoim separadamente. É interes-
sante notar que a diferença relativa de produ-
tividade das policulturas sobre as monocul-
turas fica ainda mais acentuada em situações 
ambientais desfavoráveis. 

Muitos agricultores fazem seus cultivos 
em sistemas de agrofloresta, de forma que 
a sombra das árvores protege as plantações 
contra extremos e situações microclimáticas 
flutuantes. Os agricultores influenciam o mi-
croclima controlando a presença de árvores 
para reduzir a temperatura, a velocidade do 
vento, a evaporação e a exposição direta ao 
sol e interceptar a geada e a chuva. Tecnolo-
gias locais frequentemente refletem uma vi-
são de mundo e um entendimento da nossa 
relação com o ambiente natural que é mais 
realística e sustentável do que aquelas da tra-
dição ocidental europeia. 

Agroecologia e produtividade
Apesar das evidentes vantagens da agri-
cultura em pequena escala tradicional, 
cientistas especialistas em desenvolvi-
mento e organizações argumentam que 
a performance é insatisfatória e que se 
faz essencial a intensificação da produção 

por meio de agroquímicos e transgênicos 
visando a transição da produção de sub-
sistência para a comercial. Apesar dos fra-
cassos apresentados nessa abordagem de 
intensificação, é possível aumentar a pro-
dução com adaptações aos sistemas tra-
dicionais de cultivo. Quando princípios 
ecológicos são usados para redesenhar 
pequenas propriedades incrementando 
o ambiente e usando trabalho e recursos 
locais de forma mais eficiente, promove-
-se o crescimento de plantas saudáveis, 
diminui-se o stress das pragas e encoraja-
-se ou fortalece-se a presença de organis-
mos benéficos. 

Em diversos países, um grande núme-
ro de abordagens agroecológicas e parti-
cipativas tem apresentado resultados po-
sitivos mesmo sob condições ambientais 
adversas e custos energéticos crescentes. 
Os resultados incluem um aumento de 
50 a 200% na produção de cereais, uma 
maior estabilidade de produção por meio 
da diversificação, uma melhoria na dieta e 
na renda dos agricultores e a conservação 
dos recursos naturais e da biodiversidade. 
Tais resultados foram evidenciados em 
um relatório recente produzido pela Con-
ferência das Nações Unidas sobre comér-
cio e desenvolvimento, no qual se afirma 
que a agricultura orgânica poderia impul-
sionar a segurança alimentar na África.

Com base na análise de 114 casos na 
África, o relatório revela que a conversão 
de fazendas para a produção orgânica ou 
semiorgânica poderia aumentar a produ-
tividade em 116%. Além disso, um redire-
cionamento para sistemas de produção or-
gânica tem impactos de longo prazo, pois 
fomenta o capital natural, humano, social e 
financeiro nas comunidades agrícolas.

Para que as inovações agroecológicas 
sejam aceitas e implementadas seriam ne-
cessárias mudanças fundamentais nas polí-
ticas, instituições e abordagens de pesquisa 
e desenvolvimento. As estratégias agroeco-
lógicas devem ter deliberadamente como 
alvo a população de baixa renda em vez 
de pensar somente no aumento da produ-
tividade ou na conservação dos recursos 
naturais. Devem criar empregos, prover 
acesso a insumos e desenvolver oportuni-
dades de mercado em esquemas locais de 
comercialização e distribuição, fomentar 
preços justos e outros mecanismos que li-
guem mais diretamente os produtores ao 
resto da população.

É preciso uma transformação mais ra-
dical guiada pela consciência de que não é 
possível promover uma mudança ecológi-
ca na agricultura sem que sejam operadas 
transformações equivalentes nas arenas so-
ciais, políticas, culturais e econômicas, que 
conformam e determinam a agricultura. 
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Ojornalista e escritor uruguaio Eduar-
do Galeano discursa sobre a histó-

rica exploração da América Latina e sua 
atualidade na relação entre o agronegócio, 
a terra e as pessoas. Menciona os malefí-
cios do agrotóxico para a saúde humana e 
o meio ambiente, e uma certa traição dos 
governos de esquerda que hoje estão ali-
nhados com um modelo de produção que 
gera muito lucro para poucos e socializa o 
prejuízo para muitos.

Assim começa O veneno está na mesa, 
documentário dirigido pelo cineasta 
Silvio Tendler e lançado em 2011. O 
filme trata do crescimento do uso dos 
agrotóxicos no Brasil, o maior consu-
midor mundial de pesticidas, fungicidas 
e herbicidas desde 2008. O tema, assim 
como a preservação de florestas, é ponto 
de discórdia entre “ambientalistas” e “ru-
ralistas”. No Brasil do século 21, onde a 
esquerda no poder abafou o pensamento 
de esquerda, a queda de braço vem sendo 
vencida pelos últimos. 

Tendler reúne opiniões de pesquisa-
dores, professores e jornalistas, além de 
depoimentos pessoais de agricultores de 
diversas regiões do país. As falas são en-
tremeadas por narrações em off e por vi-
nhetas, algo sensacionalistas, que marcam 
a introdução de temas como a história de 
Vanderlei Matos da Silva, um trabalhador 
da indústria agroquímica que morreu aos 
29 anos por doença hepática, fruto de in-
toxicação por agrotóxicos. 

Mas os resíduos dos defensivos quími-
cos vão muito além dos trabalhadores. O 
filme mostra uma pesquisa de 2009 feita 
pela Anvisa, na qual 29% dos alimentos 
coletados apresentaram presença de subs-
tâncias químicas acima do permitido, em 
cultivos inadequados ou mesmo interdi-
tadas no país. O percentual de contami-
nação chegou a mais de 30% nas amostras 
de beterraba, tomate, alface e mamão, mais 
de 40% nas de abacaxi e couve e mais de 
50% nas de morango, pepino e uva. Quem 
come um pimentão convencional tem 

80% de chances de consumir agrotóxicos 
além do permitido pela legislação nacio-
nal, que já não é das mais restritivas.

São utilizados no Brasil, hoje, pelo me-
nos 14 agrotóxicos proibidos em diversos 
países do mundo. Há substâncias permi-
tidas aqui que são proibidas nos Estados 
Unidos, na China e em diversos países 
da Europa e da África, por apresentarem 
riscos à saúde das pessoas e ao meio am-
biente. Quando O veneno está na mesa foi 
lançado, ainda era permitida a aplicação 
do metamidofós no Brasil, comum em la-
vouras de soja, batata, feijão, tomate, trigo 
e algodão. No documentário, o jornalista 
André Trigueiro denuncia graves danos 
à saúde provocados pela substância. A 
partir de julho de 2012, após um longo 
embate jurídico, o metamidofós foi proi-
bido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, a Anvisa.

Criada em 1999, a Anvisa é uma autar-
quia do Ministério da Saúde, responsável 
pela regulação de alimentos e outros pro-

ASSISTA NO SITE



faz uma declaração dessa na imprensa, ele 
tinha obrigação de vir se justificar no Sena-
do Federal, porque está dando prejuízo a 
um patrimônio nacional.”

Tendler não mostra a matéria em 
questão nem a resposta de Agenor Álvares, 
abrindo mão, como em outros momentos, 
de apurar mais a fundo as questões le-
vantadas. Na verdade, o título correto da 
referida entrevista é “A reavaliação que os 
empresários não querem”. O título citado 
pela senadora é a manchete da edição que, 
obviamente, não é assinada pelo entrevis-
tado. Ao longo da entrevista, disponível na 
internet, não se vê na fala de Agenor ne-
nhuma posição parcial que pudesse confli-
tar com a função de diretor de um órgão 
regulador e que justificasse uma audiência 
pública no Senado Federal.

Kátia Abreu diz não entender “onde 
essas pessoas querem chegar” e afirma que 
os defensivos permitem que os alimentos 
cheguem à mesa da população por um 
preço menor, “porque as pessoas querem 

ser encontrada no livro Primavera Silen-
ciosa, da bióloga americana Rachel Car-
son, publicado em 1962. Texto clássico 
do combate ao agrotóxico e à Revolução 
Verde, o livro acabou sendo um propulsor 
da revisão da legislação ambiental nos Es-
tados Unidos, fazendo com que produtos 
aprovados pela comunidade científica fos-
sem revistos e proibidos. 

A senadora Kátia Abreu, porta-voz do 
agronegócio no governo e na im-

prensa, é a única voz destoante no filme de 
Silvio Tendler. Após a legenda “Brasil en-
venenado: pobre tem que comer veneno”, 
reproduz-se uma Audiência Pública do Se-
nado na qual o diretor da Anvisa, Agenor 
Álvares, fora convocado para prestar escla-
recimentos. Segundo a senadora, Agenor 
“publicou uma entrevista bastante prejudi-
cial ao país.” Kátia Abreu lê pausadamente 
o que diz ser o título da entrevista: “O Bra-
sil envenenado: alimentos contaminados.” 
A seu ver, “a partir do momento em que 

dutos e visa garantir a saúde dos consu-
midores. Possui um programa específico 
para agrotóxicos, que estabelece limites de 
resíduos de cada substância nos alimentos. 
Com frequência, a Anvisa bate de frente 
com interesses defendidos pelo Ministério 
da Agricultura e membros do Legislativo. 
No filme de Tendler, pesquisadores da 
Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, de-
nunciam iniciativas de pressão, por parte 
de deputados e senadores, para que a An-
visa não levasse adiante a proibição de al-
guns agrotóxicos.

Para além do embate de interesses e 
do jogo político, existe uma dificuldade 
de base na atuação do órgão regulador, no 
que se refere ao estabelecimento dos níveis 
de ingestão de cada substância sem danos 
à saúde. A história está repleta de casos em 
que os cientistas não conseguiram prever 
todas as consequências de substâncias no-
vas, que só vieram a ser proibidas depois 
que seus males foram experimentados na 
prática. Uma coleção de situações pode 
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Aqui topamos com o principal argu-
mento da senadora Kátia Abreu, em sua 
cruzada pela comida barata. Os Estados 
Unidos são o país em que a população 
gasta menos dinheiro com alimentação 
no mundo, relativamente ao salário. E são, 
de longe, o país em que a mesma popula-
ção gasta mais dinheiro com tratamentos 
de saúde. Nada menos que 17% do PIB 
americano é gasto com saúde – enquanto 
na maioria dos países este percentual não 
chega a 10%. 

O Índice Big Mac, criado pela revista 
The Economist em 1986, é uma forma de 
medição do valor das moedas em rela-
ção ao dólar americano. Ao comparar o 
preço do sanduíche do McDonalds em 
diversos países, permite estimar, a partir 
de um único produto, o poder de compra 
“real” de cada moeda. Em tempos de obe-
sidade epidêmica e globalização agrícola, 
faria mais sentido que o índice medisse 
o impacto da alimentação barata e dos 
agrotóxicos na saúde coletiva, a partir de 
cinco rankings: (i) o percentual de obe-
sos, (ii) o menor gasto com alimentação, 
(iii) o maior gasto com saúde per capta, 
(iv) o número de lojas de fast food e (v) 
a quantidade de agrotóxicos consumida. 
Os Estados Unidos vencem as quatro 
primeiras modalidades. Na última, o Bra-
sil passou na frente.

Questão recorrente em Muito além 
do peso é a publicidade. As histórias 

pessoais e informações estatísticas são 
permeadas por trechos de comerciais 
de alimentos industrializados e redes de 
fast food. A intenção é óbvia: contrastar a 
triste situação das crianças obesas com o 
universo alegre e colorido dos comerciais. 
No filme, ao dizer ao filho que um alimen-
to faz mal, uma mãe ouve em resposta: se 
fizesse mal o menino da propaganda não 
comeria. Deve ser o que pensam muitas 
mães que dão Coca-cola aos filhos ainda 
na mamadeira – 56% dos bebês brasilei-
ros tomam refrigerante com frequência 
antes do primeiro ano de vida. 

bios no coração e na respiração, depressão 
e diabetes tipo 2. O filme traz depoimen-
tos e recortes da vida cotidiana de uma pe-
quena amostragem desse vasto universo.

Na zona rural de Campo Maior, no 
Piauí, o cenário é a casa de pau a pique do 
filme clássico sobre o sertão. Ali vivem Eri-
ck, com 4 anos e triglicérides alto e Victor, 
com 10 anos e colesterol alto. Sobre um 
chão de terra, está um pacote de garrafas 
de refrigerante. Sentada do lado de fora 
da casa, a mãe fala sobre a dificuldade de 
comprar frutas na região. 

Jennifer, de 9 anos, não gosta de frutas 
e verduras. Da varanda de sua casa, sobre 
palafitas, ela salta e mergulha no rio. A cena 
remete à ideia de um Brasil rural, em que 
o banho de rio é acompanhado de pesca, 
fruta colhida no pé, brincadeira no mato. 
Em seguida, Jennifer abre um pacote de 
salgadinhos industrializados e vai assistir 
televisão. A mãe demonstra orgulho por 
poder dar à filha o dinheiro para comprar 
merenda na escola, geralmente pão, salsi-
cha, refrigerante e biscoito recheado. 

Ao longo do documentário, a dire-
tora pergunta a crianças nomes de frutas 
e verduras. Batatas são chamadas de ce-
bola, poucos sabem nomear uma manga 
e um inhame, então, nem pensar. Já os 
alimentos industrializados são reconheci-
dos imediatamente. A cena foi exibida no 
programa de entrevistas Agora é tarde, da 
Rede Bandeirantes, apresentado por Da-
nilo Gentilli. Estupefato com um garoto 
que confunde pimentão com abacate, o 
apresentador comenta que as crianças não 
fazem ideia do que seja um pepino. Ao se 
corrigir, ninguém ri.

As histórias pessoais são costuradas 
por falas de nutricionistas, médicos pedia-
tras, chefes de cozinha, sociólogos e psica-
nalistas. O mais presente é Jamie Oliver, 
chef ativista inglês, que argumenta que as 
causas de morte mais frequentes nos Esta-
dos Unidos (doenças cardíacas, cânceres, 
derrames e diabetes) têm, em diferentes 
níveis, ligações com a obesidade. Hoje, 
2/3 dos americanos são obesos. 

comer barato!”. Comemora que hoje o 
brasileiro gasta em média 20% de seu sa-
lário com comida, contra 50% em 1970. 
E calcula que para alimentar toda a popu-
lação com orgânicos seriam necessários 
“uns três ou quatro Brasis. Ou mais.”

A matemática da senadora e colunista 
da Folha de São Paulo é fragmentária e não 
se baseia em dados concretos. Desconsi-
dera o beabá da lei da oferta e da procura, 
na qual o aumento da oferta de orgânicos 
reduziria os preços. Fecha os olhos para ex-
periências bem sucedidas de produtividade 
em modelos orgânicos ou agroecológicos. 
Não contabiliza os altos custos de recupera-
ção da terra e do ecossistema agrícola gera-
dos nas monoculturas. Tampouco contabi-
liza o impacto dos agrotóxicos na saúde das 
pessoas e do meio ambiente. Marcelo Firpo, 
da Fiocruz, estima que se gasta, somente no 
Estado do Paraná, 150 milhões de dólares 
por ano com tratamentos de problemas de 
saúde gerados por agrotóxicos.  

A senadora desconsidera, ainda, que o 
consumo de agrotóxicos cresce mais que 
a produção de alimentos, o que indica 
aumento da dependência dos produtores 
com os defensivos. Em 2010, os agriculto-
res no Brasil aplicaram cerca de 10,5 litros 
de agrotóxico por hectare, quantidade que 
chegou a 12,1 em 2012. 

Deitado no chão sob a mesa de jantar, 
Yan chora, esperneia e pede batata. 

Estamos em Careiro da Várzea, município 
de 25 mil habitantes próximo a Manaus, 
com casas e vias sobre palafitas. Yan tem 4 
anos e problemas no coração e no pulmão, 
devido à obesidade. É hora do almoço e os 
pais negam, sem muita convicção, o pedi-
do do menino. A birra continua e eis que 
aparece um pacote colorido. Yan troca o 
choro pelas batatinhas industrializadas. 

Assim começa Muito além do peso, 
documentário sobre obesidade infantil 
dirigido por Estela Renner. Hoje, 33% das 
crianças brasileiras são obesas. Várias delas 
apresentam problemas de saúde que antes 
eram privilégio de adultos, como distúr-



Oiapoque ao Chuí, o filme revela o pa-
norama homogêneo que se tornou a vida 
e a alimentação no país. Quem mora no 
sertão rural bebe o mesmo refrigerante e 
come o mesmo salgadinho que a classe 
média paulistana. No Pará, na beira do 
rio Amazonas, um barco supermercado 
vende os produtos da Nestlé, parando 
de porto em porto. Onde antes reinava 
o tucupi, hoje abundam o chocolate e o 
leite em pó.

Nos dois filmes, a tomada de posi-
ções a priori fica compreensível dentro 
do contexto do país, no qual a imprensa 
não cumpre seu papel de abordar com 
equilíbrio o interesse público, a socieda-
de dorme em serviço quando deve lutar 
por seus interesses e o governo dá de 
ombros porque sabe que economia em 
alta ganha eleição. O excesso de manche-
tes que habita o documentário de Silvio 
Tendler não deixa de ser um contraponto 
à ausência de manchetes sobre os agrotó-
xicos nos jornais e revistas. A profusão de 
opiniões coincidentes e complementares 
no filme de Estela Renner é também um 
contraponto à ausência delas nos progra-
mas de televisão e na sociedade em geral.

Em suas qualidades e defeitos, ambos 
abordam o Brasil de hoje e conseguem 
mostrar ao país o que ele também é: um 
lugar em que a relação com os alimentos 
se tornou uma espécie de extensão pou-
co nutritiva da rotina televisiva; em que o 
cultivo é tomado como sinônimo de má-
quinas agrícolas, pimentões são chama-
dos de abacate por crianças e de pepino 
por comediantes; em que representantes 
do agronegócio se aliam a governos de 
esquerda e o Ministério da Saúde con-
fere o título de “Parceiro da Saúde” ao 
McDonald’s, enquanto a manchete do 
jornal denuncia a retração da economia.

Por trás de suas câmeras, com pou-
cos recursos materiais e quase nenhum 
financeiro, os dois cineastas desafiam: a 
que serve essa economia, mesmo?

Silvio Tendler tem 63 anos e fez mais 
de 40 filmes – embora este seja o seu pri-
meiro sucesso no Youtube. É o diretor dos 
3 documentários de maior bilheteria da 
história do Brasil: Jango, Anos JK e O Mun-
do Mágico dos Trapalhões. Seus filmes cos-
tumam defender sem grande embaraço a 
tese em que o diretor acredita. No recente 
documentário sobre Tancredo Neves, são 
exibidos depoimentos de diversos polí-
ticos – todos aliados do ex-presidente. É 
comum se dizer, na crítica aos filmes de 
Tendler, que ele está menos interessado 
nos personagens que entrevista do que no 
argumento que quer construir a partir de 
suas falas. O diretor se define como “advo-
gado dos seus personagens”, o que acaba 
por coincidir com a opinião dos críticos.

O Veneno está na mesa foi realizado 
em cerca de 6 meses, em parceria com a 
Campanha permanente contra os agrotoxi-
cos e pela vida, lançada por um conjunto 
de instituições como a Fiocruz e o MST. 
Nesse sentido, é um filme de cunho pan-
fletário, parte integrante de uma campa-
nha de mobilização que já tem suas pautas 
construídas. O que, somado à rápida rea-
lização, faz com que a ausência do contro-
verso e a pouca apuração se justifiquem 
em parte, embora fique evidente que uma 
abordagem menos parcial traria mais con-
sistência aos argumentos.

Estela Renner é uma cineasta jovem, 
com experiência em publicidade. Junto 
com Marcos Nisti criou a produtora Ma-
ria Farinha Filmes, que realizou também 
o seu primeiro filme, A criança é a alma do 
negócio, que denunciava os excessos da 
publicidade dirigida ao público infantil. 
Em relação a Tendler, a diretora vai mais a 
fundo na contraposição de ideias. Em cer-
to momento, forja um debate de um pu-
blicitário que defende o merchandising in-
fantil com os demais depoentes do filme. 
Mas o publicitário fica isolado e, como a 
história conta, em debate editado quem 
vence é o editor. 

O que não tira vários méritos de Mui-
to além do peso. Ao abordar situações do 

Junto à propaganda, aborda-se a tele-
visão, que ocupa em média 5 horas do dia 
das crianças brasileiras – enquanto a escola 
ocupa 3. Para Alex Bogusky, publicitário 
entrevistado por Renner, quando os pais 
permitem que os filhos assistam televisão, 
é como se permitissem que um corretor de 
vendas, com MBA em Harvard, cuidasse 
das crianças. Nos Estados Unidos, a indús-
tria alimentícia gasta 1,6 bilhões de dólares 
por ano em marketing de produtos calóricos 
e pouco nutritivos – enquanto o governo 
americano gasta 3% disso com a promoção 
de hábitos alimentares saudáveis.

Mas a televisão é, também, o elemento 
central de um modo de vida no qual crian-
ças brincam pouco ao ar livre, pessoas não 
conversam enquanto comem e o alimento 
cumpre a função de temperar o tédio. Em 
uma aparição rápida no filme, Frei Betto 
fala da transferência da capacidade oníri-
ca das crianças para a telinha – o desenho 
passa a sonhar por elas. Com o desejo 
amortecido e domesticado, o melhor a se 
fazer parece ser mesmo mastigar um salga-
dinho de milho sabor presunto. 

A forte presença da televisão e da 
publicidade cria também uma escala de 
valores para os alimentos. Dentro desse 
universo, alimentos frescos são identifi-
cados com pobreza. Uma pediatra que 
receita frutas para seus pacientes conta 
no filme que as crianças têm vergonha de 
comê-las na frente dos colegas. Há quem 
se esconda no banheiro da escola para 
comer bananas e maçãs.

Os dois documentários tiveram centenas 
de milhares de visualizações na inter-

net. São filmes que teriam pouco alcance há 
20 anos. É raro um documentário sem gran-
des astros ou temáticas populares alcançar 
15 mil espectadores no cinema. Muito além 
do peso teve ótima repercussão na impren-
sa quando do seu lançamento, mas somou 
menos de 3 mil espectadores no cinema. Na 
internet, somando visualizações e downloa-
ds, chegou a quase 400 mil. O veneno está na 
mesa, lançado um 1 antes, a 160 mil. 
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Se a antropologia é um humanismo de-
mocrático, como pensou Lévi-Strauss, 
nos dando a conhecer outros modos de 
ver e viver, temos com Paulo um lugar fér-
til para nos desenraizar da ciência tal qual 
a conhecemos.

O livro, veículo legítimo de distribui-
ção do conhecimento científico, é a mídia 
escolhida pelo mestre autodenominado 
também astrofísico, cientista, teólogo e sis-
mografista, sujeito “prefulgenciado e acla-
rado” que anuncia sem modéstia: “este li-
vro é a luz do mundo” e “quem ler este livro 
não fica arrependido”. Um livro manuscri-
to que, nas palavras de seu autor, se quer 
“livro didático”, “livro útil”, “livro eficaz”. 
Ele conta que “uma mulher bordadeira de 
guardanapo e tapete viu este livro e se inte-
ressou em comprar o livro para fazer esse 
sistema de bordados nos seus artesanatos 
de tapete e guardanapos... veja só: até para 
artesanatos o livro é de utilidade...”.

Ciência que guardanapo e tapete po-
dem transformar imediatamente em arte-
sanato, sem nenhum problema de cunho 
disciplinar, pelo contrário, combinando 
com o próprio desejo do seu autor de fa-
zer disseminar livre e amplamente as suas 
explicações. O ato de bordar é para ele 
uma linguagem tão familiar quanto a sua 
ciência, pois ele mesmo é um artesão da 

Cientista, astrofísico, teólogo e sismografista 
autodidata, autor do livro Ô fim do cem, fim... 
editado pela Vereda em 2011.

Ô FIM DO CEM, FIM...
Paulo Marques de Oliveira

Dona Eva inventou o sistema de co-
zinhar”, relata Paulo Marques de 

Oliveira em seu livro interminável. Eva e a 
cozinha nos parecem, em princípio, duas 
entidades simbólicas tão díspares que não 
poderiam estar juntas, mas essa é apenas 
uma minúscula amostragem da conjun-
ção única de universos que esse resoluto 
cientista aproxima e faz coincidir em ra-
ciocínio. Teologia, vida sertaneja, medi-
cina, astrofísica, botânica, Senado Federal 
e anéis de plantio compõem em grau de 
igualdade o olhar complexo que o ho-
mem que se diz “resolvido à luz das mais 
recentes aquisições das ciências em geral” 
lança sobre os fenômenos do mundo.

Vestindo uma camisa de fundo bran-
co e padronagem geométrica e uma gra-
vata escura, Paulo Marques de Oliveira se 
apresenta com solenidade performática 
e profetiza cientificamente o fim do sem 
fim no filme de mesmo nome lançado por 
Beto Magalhães, Cao Guimarães e Lucas 
Bambozzi em 2001. Dez anos depois, pá-
ginas selecionadas de seus escritos rica-
mente ilustrados foram reunidas no livro 
Ô fim do cem, fim...

Inquestionável humanista do sertão, 
morador de Salinas, Vale do Jequitinho-
nha, Paulo Marques de Oliveira está pró-
ximo da terra e dos seus muitos mistérios. 

ciência, autor de uma artesania lexicográ-
fica. O “mestre dos mestres pós-popular”, 
como ele se descreve em terceira pessoa, é 
ao mesmo tempo culto e popular, erigindo 
uma ponte possível sobre o abismo dessa 
dicotomia tão fora de moda.

Na contramão dos ambientalistas ini-
migos do “agrotosse”, mas vez por outra en-
sinando alguns meios de prescindir dele nos 
diversos cultivos que descreve, o cientista, 
acreditando ser do Senado Federal a respon-
sabilidade de realizar os plantios de alimen-
tos para os cidadãos, relata: “Um certo dia 
fui ao cemitério de Salinas e admirei tanta 
sepultura. Perguntei ao coveiro: Por que o 
povo de Salinas morre tanto assim? Ele dis-
se: É de polifagia. Então eu disse a ele: O que 
é polifagia? Ele disse: Polifagia é a pessoa ter 
vontade de comer uma fruta, um pedaço de 
carne, um copo de leite, chupar uma laranja, 
olhar para uma banana madura, olhar para 
uma melancia e não chupar. Olhar para um 
abacaxi e para tudo que alimenta a gente e 
não ter um níquel para alimentar, significa 
isso. Fiquei pasmado de ver a resposta por-
que estamos assim deveras... Chega a apo-
drecer porque nós não podemos comprar. E 
assim o povo está enchendo o cemitério de 
mortos de polifagia.”

Apresentação de Renata Marquez.

“
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A viagem ao Brasil teria como motivo a 
carne bovina: a pecuária tem sido um 

dos principais motores do desmatamento 
na Amazônia. Acharíamos algum fazendeiro 
amistoso que nos daria informações privile-
giadas sobre como a floresta virgem estava 
se transformando em hambúrgueres. Mas 
logo tomamos conhecimento da soja. Os 
agricultores estavam nivelando grandes ex-
tensões de floresta para produzir ração para 
animais e vender para a Europa.

Abandonamos o mote da pecuária e 
escolhemos Santarém como destino, cidade 
com um porto controverso, construído pela 
multinacional Cargill para exportar soja da 
Amazônia. Em Santarém, veríamos tudo: a 
selva imaculada, a floresta sendo devastada, 
os campos de soja e o porto, cruel punhal 
do agronegócio fincado no coração verde 
pulsante do mundo. Pelo menos, essa era a 
minha expectativa.

Então, como uma punição, Adam apa-
receu em meu escritório usando uma viseira 
verde e sacudindo um monte de papéis: o 
governo brasileiro acabava de anunciar um 
recorde de baixas taxas de desmatamento 
em 2010, as menores taxas de desmatamen-
to já registradas. Filhos da mãe! Desde quan-
do? Eu sempre achei que o desmatamento 
fosse como a morte ou os impostos. Ouvia 
sobre a destruição inexorável das florestas 
tropicais desde criança. E agora vinham me 
dizer que não era bem assim? Mas não im-
portava, já tínhamos nossas passagens. 

Cidade alegre e agradável, com um quar-
to de milhão de pessoas, Santarém 

ocupa um canto amplo da margem onde o 
Amazonas encontra o seu poderoso afluen-
te Tapajós. Saímos do hotel em busca de Gil, 
nosso guia e tradutor. Embora ele tivesse 

sido muito bem recomendado, eu estava 
um pouco apreensivo. Nos últimos dias, 
ele tinha me enviado emails erráticos que 
culminaram numa encomenda abrupta de 
eletrônicos. “Você pode me trazer um iPod 
Touch 4G de 32GB?”, ele escreveu. “Minha 
namorada está grávida e, se você me trouxer 
dois, batizo nosso filho com o seu nome”.

Como descrever Gil Serique? Um filho 
da floresta, nascido na selva às margens do 
Tapajós, numa vila sem eletricidade ou água 
corrente, acessível apenas por barco. “O pa-
raíso!”, ele dizia. Agora era um guia poliglota, 
tradutor e cicerone para jornalistas visitan-
tes e, acima de tudo, um típico vagabundo 
de praia da Amazônia, praticando wind-surf 
sempre que podia, lançando-se ao rio após 
simplesmente atravessar a rua de casa. 

Gil assediava passantes com folhetos 
para promover seus serviços de guia, travava 
amizades com operadores de cruzeiros que 
passavam por Santarém, atualizava obsessi-
vamente seu blog e seu status no Facebook 
(eram 3.103 amigos na última contagem). 
Sua casa era um ponto de encontro para 
qualquer um que se interessasse na floresta, 
em surf, em bebidas ou em conversa.

Nossa conversa finalmente tocou no 
desmatamento e na soja. A Amazônia é 
uma fronteira sob influência sucessiva de 
novas corridas. Nos últimos 100 anos ela 
presenciou os ciclos da borracha e da ma-
deira e a corrida do ouro. Agora, eram a soja 
e a bauxita. E a exploração se dava de muitas 
formas. Na opinião de Gil, no entanto, ela 
tinha um outro lado. “Consegui um traba-
lho muito mais interessante depois do iní-
cio da devastação da Amazônia”, ele disse. 
“Normalmente, estaria guiando amantes da 
natureza, mas como o interesse pela preser-
vação da Amazônia aumenta, trabalho cada 

vez mais com pessoas como vocês, que 
querem ver os problemas da natureza.”

A BR-163 começa em Cuiabá, no extre-
mo sul do Mato Grosso, e segue para 

o norte por mais de mil quilômetros, mer-
gulhando diretamente na Amazônia. Cons-
truída no início da década de 1970, ainda 
está praticamente sem pavimentação nos tre-
chos da selva e, durante a estação das chuvas, 
torna-se um rio de lama. Caminhões atolam 
em suas lendárias trilhas e buracos, e chegam 
a avançar menos de 100 quilômetros por 
dia. A BR-163 é sem dúvida uma das mais 
deploráveis estradas do mundo. No entanto, 
ela tem a peculiaridade de ser uma das duas 
únicas estradas que atravessam a Amazônia 
de norte a sul e, como tal, é foco não apenas 
do comércio mas também de muita ansieda-
de ambiental. Como Gil tinha mencionado, 
estradas trazem desmatamento. Você só 
derruba as florestas que pode alcançar, e só 
transforma selvas em fazendas se tem uma 
forma de escoar a carne ou a soja.

Uma vez que há uma estrada – mesmo 
sendo uma porcaria de estrada como essa 
– a civilização se forma ao longo dela, em-
purrando as bordas da floresta. Imagens de 
satélite mostram que, até o ponto em que 
atinge o Rio Tapajós, a BR-163 está produ-
zindo terra devastada em cortes densos e 
perpendiculares, cada um com uma dúzia 
de quilômetros de comprimento, como os 
dentes de um ancinho gigante.

A estrada termina, finalmente, em San-
tarém, no extremo oeste do cais. E é exata-
mente aqui, e não a uma centena de metros 
do local onde a BR-163 fica sem continua-
ção, que a Cargill Incorporated de Minne-
tonka, Minnesota, construiu o seu terminal 
de exportação de soja.
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“Nos Estados Unidos, costumavam 
mostrar na televisão terrenos baldios quei-
mados e, nesse cenário, um caminhão de 
madeireira”, disse ele. “A suposição era de 
que os madeireiros devastavam a terra e 
esvaziavam o lugar, mas não é bem assim.” 
Segundo Rick, de todas as árvores que cres-
cem na floresta tropical, apenas cinco ou 
seis espécies são comercialmente viáveis. 
O desmatamento na Amazônia sempre foi 
extremamente seletivo. “Se não houvesse a 
criação de gado e o cultivo de soja, uma pes-
soa comum não seria capaz de sentir a falta 
de uma única árvore. Não há mercado para 
94% da floresta.” Rick sabia, porém, que era 
mais complicado do que isso. “A pior coisa 
que os madeireiros fazem é abrir estradas”, 
admitiu. Isso cria o acesso para a agricultura 
comercial. Mais tarde, falamos com um de 
seus colegas sobre isso e ele reafirmou: “os 
madeireiros não destroem a floresta, mas 
abrem as portas”.

Desanimado com o fracasso do Brasil 
em protagonizar o seu papel na his-

tória do horror ambiental, pedi socorro à 
Igreja Católica. Adam tinha descoberto um 
padre ativista que prometeu nos dizer coisas 
inflamatórias e pessimistas sobre a situação 
da Amazônia. Procuramos pelo padre Edil-
berto Sena não na sua igreja, mas na sua esta-
ção de rádio, o que testemunha a sua proxi-
midade com a teologia da libertação. Ele nos 
disse que o desmatamento era apenas uma 
parte da história.

“Perguntamos ao governo: ‘por que 
insistem nos grandes projetos de hidre-
létricas na Amazônia?’ Eles planejam 
construir 38 hidrelétricas na Amazônia!” 
Sena trouxe o mesmo espírito desafia-
dor para a luta contra o cultivo de soja. 
A organização fundada por ele, Frente de 
Defesa da Amazônia, tinha uma parceria 
com o Greenpeace para protestar contra 
o terminal da Cargill. Mas a colaboração 
não durou muito. “O Greenpeace tem di-
nheiro. Mas isso não ajuda muito quando 
você não tem um ponto de vista holístico. 
Eles defendem a floresta e os animais mas 
esquecem-se de que o ambiente inclui as 
pessoas que vivem aqui. Essa é a diferen-
ça: nós defendemos o nosso povo.”

na direção do rio Tapajós, no coração da flo-
resta. Estávamos visitando o projeto AMBÉ.

A atividade madeireira em uma floresta 
protegida é provavelmente abominável para 
a maioria das pessoas, pelo menos para os 
que não são madeireiros. Afinal, o que pro-
tegido significa de fato? Aqui no Tapajós, 
entretanto, um grupo de pessoas que vivem 
à margem da floresta teve a concessão para 
a exploração “sustentável”. A ideia é que isso 
possa oferecer alternativas à agricultura de 
coivara e ao desmatamento ilegal, propor-
cionar desenvolvimento econômico e me-
lhorar o padrão de vida da comunidade sem 
degradar severamente a floresta. É funda-
mental que as pessoas que ganham dinhei-
ro com a floresta sejam de lá. Uma vez que 
estão vivendo dela, tornam-se os principais 
interessados na sua preservação; a comuni-
dade só pode ser sustentada pela floresta se 
a floresta continuar a existir.

O ar mudou quando entramos na flo-
resta, tornando-se de repente rico e terroso, 
o calor do dia amenizado pela umidade e 
pela sombra. O caminhão nos deixou e foi 
embora, e acompanhamos uma equipe de 
levantamento na sua ronda matutina. Cas-
catas de ruídos de insetos, ruídos quase ele-
trônicos, e o som das chamadas e respostas: 
a paisagem sonora faz a selva.

Eu imaginava que uma exploração sus-
tentável da madeira envolveria uma dezena 
de pessoas boazinhas e uma motosserra. Em 
vez disso, encontrei, junto com as pessoas 
boazinhas, maquinaria pesada e um verda-
deiro negócio. Eu poderia ter tirado fotos 
que pareceriam o pesadelo de qualquer pre-
servacionista – caos de toras e lama.

Durante o café da manhã, enquanto 
planejávamos o nosso dia, um ame-

ricano forte e de meia-idade aproximou-
-se da nossa mesa e começou a conversar 
com Gil sobre wind-surf. Então ele se virou 
para mim com um cartão de visita na mão: 
era Rick, um homem de Michigan que é 
dono de sua própria floresta. Ele disse que 
havia uma série de equívocos por aí sobre a 
Amazônia e a atividade madeireira e achou, 
evidentemente, que a minha presença em 
Santarém era uma oportunidade única 
para contar a sua história.

A construção do porto de Santarém 
começou em 1999 e foi concluída 

em 2003, apesar da Cargill não ter feito o 
estudo de impacto ambiental solicitado, 
fato que resultou em sucessivas declara-
ções de ilegalidade do terminal por parte 
dos tribunais brasileiros. No entanto, ele 
começou a funcionar.

Para a Cargill, a maior empresa privada 
dos Estados Unidos, a construção do ter-
minal foi um movimento estratégico que 
permitiu que a soja chegasse ao mercado de 
forma mais rápida e barata do que antes. A 
soja do Mato Grosso podia embarcar para 
o norte pelo rio ou ir de caminhão pela BR-
163. No terminal de Santarém, a soja podia 
ser descarregada e armazenada antes de em-
barcar diretamente para a Europa através do 
rio Amazonas.

Foi um incentivo, também, para os agri-
cultores do Mato Grosso. Por que mandar 
apenas a colheita para o terminal da Cargill 
se era possível mandar a fazenda inteira? 
A terra era barata em torno de Santarém, e 
uma fazenda de soja construída próxima 
ao terminal da Cargill economizaria tanto 
na terra como nos custos de transporte. Os 
fazendeiros rumaram em peso para o norte. 
Em 2004, um ano após a abertura do ter-
minal, o cultivo da soja na área saltou para 
35.000 hectares (um aumento de mais de 
2.000% em 5 anos).

Nosso motorista, um homem anima-
do e corpulento cujo apelido era 

Manga, acelerou impulsivamente rumo 
ao sul. Lá encontraríamos pessoas que 
passavam os dias derrubando árvores na 
floresta tropical. Mas era tudo perfeita-
mente legal, parte de um projeto susten-
tável de exploração madeireira. Nada para 
ficar alarmado, infelizmente.

Chegamos ao local por volta das 7 da 
manhã. Os madeireiros estavam reunidos 
em uma sala no edifício principal. Homens 
e mulheres de capacete e roupa de traba-
lho organizaram-se em círculo e fizeram 
pronunciamentos. Houve risos e aplausos. 
Eles deram as mãos e fizeram uma oração. 
Depois fomos todos para fora e entramos 
na traseira de um caminhão grande que sa-
colejou por uma estrada de terra esburacada 
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daço de terra que Nestor estava queimando 
já havia sido cultivado várias vezes. Ele iria 
plantar mandioca e, em seguida, deixar que o 
campo se cobrisse de árvores para descansar.

Mas o foco da questão está no que im-
pulsiona os novos desmatamentos, o que 
não é tão simples quanto apontar para 
quem está segurando uma motosserra. 
Há quem corte árvores com incentivos 
do governo para áreas “subdesenvolvidas”. 
Um agricultor de soja pode ter chegado no 
norte porque a terra era muito cara em seu 
estado de origem, ou porque a Cargill se 
estabeleceu no Pará. Uma série de coisas 
pode incentivar o desmatamento, mesmo 
à distância. Um agricultor de soja usando 
terras anteriormente cultivadas poderia ar-
gumentar que não está destruindo a Ama-
zônia, mas e se o antigo pequeno agricultor 
que vendeu a ele a sua terra vai em busca 
de terra nova em outro lugar? A quem deve 
ser atribuída a destruição?

Fomos encontrar os fazendeiros de soja. 
“Descobri que a terra era barata no Pará”, 

disse Luiz. “Então, compramos e viemos 
cultivar a terra. É por isso que estamos aqui.” 
Luiz era um homem baixo de sessenta e pou-
cos anos, com olhos lacrimejantes e andar ti-
tubeante. Ele era um fazendeiro de soja, com 
300 hectares sob o arado, próximo à terra de 
Nestor. Tive a impressão de que estava bê-
bado. “Você teria se mudado para cá sem o 
porto da Cargill?”, Adam lhe perguntou. Luiz 
franziu a testa e balançou a cabeça enquanto 
Gil traduzia. “O que eu faria aqui?” Ele tinha 
vindo pela mesma razão que os outros fa-
zendeiros de soja. Ele sabia que, enquanto o 
preço da soja era o mesmo no Pará ou em 
Mato Grosso, o custo do transporte aqui era 
muito menor. “Só estamos aqui por causa da 
Cargill”, ele disse.

“Os ambientalistas.” Ele cuspiu a palavra. 
Ambientalistas. “Eles vieram com essas leis 
proibindo desmatar mais do que 20% da 
área.” Ele tinha sido forçado a arrendar terras 
adicionais, a fim de ter um cultivo grande o 
suficiente. Isso não fazia sentido para ele. A 
terra era rica e plana e deveria ser cultivada. E 
a floresta que havia na sua propriedade nem 
era mata virgem, ele disse. Não havia madeira 

que os produtores de soja só conseguiam 
prosperar por causa dos fertilizantes. Disse 
também que as largas aberturas de terrenos 
no território modificaram os ventos e a tem-
peratura, e que a simples ausência de som-
breamento piorava a vida ao redor. Quando 
antes andavam grandes distâncias em um 
dia de trabalho, agora a grande extensão das 
fazendas de soja significava menor proteção 
do sol escaldante e, logo, menores distâncias 
caminhadas. 

Aqueles que tinham vendido as terras e 
se mudado para Santarém se arrependeram 
e queriam voltar. Outro pequeno agricultor 
que encontramos na estrada confirmou a 
informação: “Muitos pensavam que, uma 
vez na cidade, o dinheiro nunca se acabaria”, 
disse ele. “Mudaram-se para a cidade, com-
praram casa, TV, geladeira. Mas não investi-
ram na educação e acabaram sem emprego. 
Quando o dinheiro acaba e eles não têm tra-
balho, lamentam ter vendido a terra.” 

Não paramos de ouvir comentários so-
bre famílias que se arrependeram de ter ven-
dido suas propriedades – vindos de Nestor, 
de outros fazendeiros e do padre Sena. Aqui, 
a preocupação acerca dos efeitos da soja na 
floresta era menos manifesta do que os seus 
efeitos na sociedade, sobretudo no empo-
brecimento das pessoas que haviam vendi-
do as suas fazendas.

Outra coisa interessante sobre Nestor 
era que seu terreno estava em chamas. 

Grande parte da nossa conversa se deu no 
meio de um campo ardente, olhando para 
fantasmagóricas pilhas de cinzas em forma 
de árvore. O fogo foi na verdade o motivo 
pelo qual paramos para falar com Nestor. 
Afinal, eu estava ali para ver o desmatamen-
to, e se um campo de árvores queimadas 
não era desmatamento, não sabia mais o que 
desmatamento era. De fato eu não sabia. Na 
Amazônia, o desmatamento é um assunto 
desanimadoramente confuso.

No caso do Nestor, por exemplo, você 
poderia pensar que um toco carbonizado 
é um toco carbonizado, mas não é assim. 
Nestor estava apenas alternando a colheita. 
A coivara tem um aspecto assustador, mas é 
parte da rotina anual de um agricultor. O pe-

Sem levar em conta as pessoas – no ati-
vismo e nos parques nacionais – algo essen-
cial fica faltando. E Sena não se referia apenas 
às populações indígenas. Incluía também os 
pequenos produtores rurais que haviam sido 
deslocados por causa da soja e as mais de 20 
milhões de pessoas espalhadas pela bacia 
amazônica, seja no campo ou em grandes 
cidades como Manaus. “Antes de 2000, não 
conhecíamos a soja”, disse. Mas em 2001 os 
fazendeiros da soja começaram a aparecer. 
“Chegavam com dinheiro e compravam a 
terra”, disse enfaticamente. “Não vieram para 
viver aqui. Vieram só para cultivar.”

Descemos a BR-163 no carro de Manga 
para nos encontrarmos com Nestor, 

um pequeno agricultor que tinha sobrevivi-
do à febre da soja, mantendo a sua fazenda. 
Nestor nos vendeu cervejas e nos levou para 
um passeio nos seus campos de mandioca. 
“Antes tinha muita gente que vivia aqui e 
possuía pequenas propriedades”, disse. Mas 
nos primeiros 5 anos da década, os compra-
dores do sul fervilhavam e disputavam terra. 
A maioria vendeu. “Venderam a terra. Os 
tratores vieram e acabaram com tudo.” Paca, 
uma pequena cidade próxima, havia sido 
completamente apagada do mapa para dar 
lugar à soja. Até mesmo o terreno da igreja 
pentecostal do lugarejo tinha sido vendido. 
“Derrubaram a igreja para plantar soja”, disse 
o filho de Nestor, rindo. “Você nem imagina 
que antes tinha uma igreja lá.” Nestor culpou 
os políticos locais, que, segundo ele, trouxe-
ram a Cargill: “O governo convidou essas 
pessoas para trazerem o progresso. E talvez 
tenham trazido mesmo, mas junto trouxe-
ram muita coisa ruim...”

O frenesi tinha mudado o ambiente lo-
cal, de forma sutil mas óbvia. Encontramos 
diversos agricultores que se queixaram so-
bre os produtos químicos que as fazendas 
de soja vizinhas usavam no cultivo e sobre 
como a monocultura da soja tinha aumen-
tado as pragas nas pequenas propriedades 
próximas. “Há muita doença nesses cam-
pos”, alegaram sobre os campos de soja. 
“Planto arroz e não colho nada. Se planto 
feijão, os insetos comem tudo. Não conse-
guimos colher nada.” Um homem me disse 
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deles? “Tivemos algumas dificuldades no 
cultivo das árvores”, ele disse. “Mas cuida-
mos muito bem delas.”

A Cargill, o Greenpeace e a Nature Con-
servancy concordaram que a mora-

tória da soja foi um sucesso. Mas ela havia 
deixado alguns negócios inacabados. Por 
um lado, havia a questão da legalidade duvi-
dosa do terminal da Cargill. E os pequenos 
agricultores? Isso, mais do que qualquer ou-
tra coisa, explica o abismo entre uma ONG 
internacional como o Greenpeace e um ati-
vista local como o padre Sena. Na opinião 
dele, o Greenpeace e a Nature Conservancy 
tinham assegurado um acordo fraco. A re-
dução do desmatamento, segundo ele, era 
devida à desaceleração econômica global, 
não à moratória. E mesmo que a moratória 
tivesse conseguido parar com que os produ-
tores de soja cortassem a floresta, o que dizer 
dos pequenos agricultores que eles haviam 
deslocado? Eles eram muito mais difíceis de 
rastrear. Enquanto isso, nada estava sendo 
feito para atenuar os danos já existentes e o 
terminal da Cargill continuava lá. 

Quando Adam, depois, rastreou An-
dre Muggiati, um ativista do Greenpeace 
da Amazônia, ele quase admitiu isso. “Nós 
sempre soubemos que em algum momen-
to teríamos que sentar à mesa com a Cargill 
para chegar a um acordo. Se você pedir o im-
possível, nunca chega a uma solução.” O ati-
vismo não poderia fazer muito mais que isso. 
“O capitalismo e a livre iniciativa são legais no 
Brasil”, disse ele. “Você não pode chegar para 
a Cargill e dizer: ‘Vá embora!’. Você não pode 
chegar para os agricultores de soja e dizer: 
‘Devolvam a terra aos camponeses.’”

Quem poderia discordar de Muggiati? 
Mas, por mais sensatas que fossem as suas pa-
lavras, elas poderiam ter saído da boca da pró-
pria Cargill, o que sugere paralelos descon-
fortáveis entre um gigante do agronegócio e 
as ONGs ambientalistas que se opunham a 
ele. É difícil não encontrar alguma ironia em 
um cara do Greenpeace invocando o realis-
mo e o Estado de Direito, enquanto uma boa 
dose do ativismo público da organização de-
pende justamente do idealismo e do desres-
peito estratégico da lei.

abria duas frentes estratégicas para o Gre-
enpeace atacar: o terminal de Santarém e 
a diretoria do McDonald’s.

Em poucas semanas, a pressão tinha 
atingido toda a cadeia de abastecimento. 
A Cargill sentou-se à mesa de negociação, 
juntamente com todos os outros compra-
dores importantes de soja brasileira. Sob 
os termos do acordo, conhecido como a 
moratória da soja, a Cargill não compraria 
soja de nenhuma fazenda onde uma úni-
ca árvore tivesse sido cortada a partir do 
início da moratória. O estranho da mo-
ratória da soja é que ela parece ter de fato 
funcionado. O desmatamento ocasiona-
do pela soja na área de Santarém parou. 
Sei disso porque Adam me mostrou um 
gráfico, com base em dados do governo 
brasileiro. Isso já era demais. 

De qualquer modo, tivemos nossa 
chance. Adam, Gil e eu aparecemos no ter-
minal da Cargill e fomos levados até uma 
sala de recepção climatizada onde aguarda-
mos o gerente do terminal. Em uma vitrine 
em um canto da sala, uma taça de vidro 
com grãos de soja estava ao lado de garrafas 
de óleos de cozinha, potes de maionese e 
outros produtos alimentícios derivados de 
produtos da Cargill.

Por razões de segurança e precaução, 
não seria permitida a nossa entrada na usi-
na. Nem veríamos um único grão de soja, 
além daqueles na vitrine da sala de recep-
ção. Em vez disso, o gerente nos conduziu 
em um passeio em torno do centro de ar-
mazenagem, mostrando a baia dos cami-
nhões – ali, também, a segurança era uma 
prioridade – e outras áreas completamente 
entediantes, sem nada de soja.

Em um trecho de concreto molhado 
entre a água e o centro de armazenamen-
to, o gerente do terminal parou e virou-se 
para nós. “Aqui nós temos uma floresta para 
a preservação de árvores nativas”, disse. 
Olhamos em volta. Do que ele estava falan-
do? À nossa esquerda havia um pequeno 
triângulo de grama com uma dúzia de ár-
vores esmirradas. Só umas duas ou três po-
diam realmente ser chamadas de árvores. 
O resto era pouco mais do que uns ramos 
semi-nus saindo do chão. Essa era a floresta 

de lei remanescente, macacos ou frutas. Para 
ele, a lei deveria pressupor que a floresta a ser 
preservada fosse uma floresta de verdade. 

A Cargill autorizou a nossa visita. 
Foi uma semana de telefonemas e 

emails para São Paulo e Minnesota para 
convencê-los de que éramos inofensivos. 
Tínhamos finalmente acesso ao terminal 
da maior empresa privada dos Estados 
Unidos na Amazônia, responsável pela 
bolha da soja de Santarém, marco zero da 
devastação da floresta amazônica. Em ter-
mos de destruição de habitats e mudança 
climática, aquele era o templo da perdição.

Ou não. Adam diz que eu não posso 
falar assim porque não é verdade. A soja, 
ele diz, nunca foi a causa principal do 
desmatamento na Amazônia. Nunca foi 
responsável por mais do que um décimo 
da sua destruição. Um mísero décimo! O 
frenesi da soja no Pará dominou a mídia 
e os ambientalistas mas, quando olhamos 
para a Amazônia como um todo, a soja 
não se iguala ao desmatamento causado 
pela pecuária. Na verdade, mesmo a coi-
vara praticada por agricultores como Nes-
tor conta mais para o desmatamento do 
que a soja. O que significa que talvez eu 
devesse ter apresentado Nestor como um 
vilão (apesar dele ter sido amigável e nos 
vendido cerveja barata) e devesse ter sido 
simpático ao Luiz, apesar dele ter camba-
leado e gritado como um bêbado .

Por que, então, tanto auê entorno da 
soja? A resposta, talvez, é que a soja entrou 
em cena com uma velocidade assustadora 
– e que, com a Cargill, os ambientalistas 
encontraram um alvo concreto. Em 2006, 
o Greenpeace divulgou o relatório Eating 
up the Amazon, chamando a atenção para 
a Cargill. O relatório rastreou o cultivo da 
soja em terras desmatadas e seu caminho, 
através do porto da Cargill, para a Europa, 
onde ela termina como ração para fran-
gos e bois vendidos nos McDonald’s. Isso 
cristalizou o problema de uma maneira 
poderosa. Afinal, um ativista que pode 
gritar “J’accuse!” a um McNugget é um 
ativista que conseguiu focar bem o caso. 
Além disso, a conexão com o McNugget 
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flores árvores e folhagens
que fez de um terreno baldio
um jardim
foi um abaixo assinado
que os vizinhos do novo jardim
enviaram para a prefeitura
exigindo que fizessem
a manutenção
antes área remanescente
agora jardim municipal

o município
não mandou jardineiro
e alguém jogou lixo
veio a limpeza urbana
e limpou junto com o lixo
as plantas do jardim
agora de tempos em tempos
tem que voltar e limpar

em outro canto da cidade
casas são demolidas
removidas da várzea do ribeirão
que quando enche
inunda e provoca acidentes
mas a moradora vizinha
dos escombros da demolição
no meio dos entulhos
coloca a piscina da filha
e faz daquele monte de pedras
o mais refinado clube

seu Osvaldo
mora do lado do córrego
ou canal de esgoto
mas sendo água
vale represar
e fazer no quintal
um açude para peixes

e de tardinha
ele pega o acordeão
e enquanto os meninos

com sua necessidade
o tempo passa
a cidade cresce
e vai mudando

o córrego com sua mata
viram bota fora
e ribeirão de esgoto
os ratos, baratas e outros bichos
incomodam as pessoas
que moram perto
que num movimento popular
exigem que aquele ribeirão
seja canalizado e transformado
em avenida sanitária
toda arborizada com pracinha
e fonte de água tratada
para a criançada poder brincar

tem casa na cidade
que é construída
de forma muito arriscada
são as chamadas
áreas de risco
algumas dessas casas
às vezes são demolidas
esse lugar que fica
é chamado
de área remanescente

não cabe
uma quadra
uma praça
nem pode outra casa
se ficar vazio
cabe muito lixo e entulho
e coube um jardim
mas não foi o ato de plantar

No canteiro central da avenida
onde a arborização urbana
plantou árvores e grama
dona Rosália plantou
pimenta malagueta
o pedestre quando passa
atravessando
não liga
se o sinal abre para os carros
e ele tem que esperar
porque enquanto espera 
ele colhe pimenta
para o jantar

no dia da entrega
dos jardins da praça
os jardineiros terminando 
o plantio e a limpeza
ficam todos espantados:
um belo carrão para
e lá de dentro
desce uma senhora
com ares bem distintos
e enquanto o motorista
espera em fila dupla
atrapalhando o trânsito
ela arranca mudas
de flores dos canteiros
e mesmo diante
dos gritos dos jardineiros
ela não se faz de rogada
entra no carro e diz da janela:
“eu pago imposto”

área pública sempre foi 
um problema
na gestão da cidade
o público ou é de todos 
ou não é de ninguém

a cidade
toma posse dos espaços
e usa de acordo

com latinhas e peneiras
tentam pegar as piabas
ele toca para os amigos
e faz daquele
lago de água suja
uma praça de música e pesca

apropriar-se daquilo
que não é apropriado
parece ser bem mais fácil
acho justo
porque não posso eu
num pedaço de terra
cheio de lixo
fazer um jardim

a cidade continua crescendo
e não é por causa de gente
que vem do interior
cresce dela mesma
vai ocupando
os espaços vazios
as periferias
no futuro a crosta terrestre
vai ser uma só megalópole
toda coberta de cidade
mentira

para crescer uma planta
qualquer fresta serve  
a cidade está cheia  
de terra para se plantar 
mesmo no centro mais urbano
tem sempre um canto
que cabe uma plantinha

quando a cidade cresce
às vezes as casas
chegam antes das ruas
antes dos quarteirões
dos postes e dos canos d’água
e vão se ajuntando
uma ao lado das outras
se encaixando
se apertando

na hora de passar avenida
tem que tirar muita casa

TALVEZ FLORESÇA 
Marcio Gibram

Biólogo que há mais de 25 anos cata sementes e 
brotos nos matos e cidades para transformar em 
mudas, é técnico ambiental do Programa Vila Viva 
da Prefeitura de Belo Horizonte.



tenha um pin
aquele greenpin
mas esse pin tem dentro
ferramentas de jardinagem
o cidadão chega
passa o cartão
pega a enxadinha
e começa a jardinar
depois devolve
e senta no banquinho
para ver email
porque do pin sai wifi
não é para ser moderninho não
é que praça é local
para reunir pessoas
e a internet faz um pouco isso

tem cidade que tem isso
mas com bicicletas
você passa o cartão
e depois devolve
bem que poderia ser
ferramenta de jardinagem
mesmo o jardineiro da prefeitura
não precisaria levar ferramentas
era só chegar e trabalhar
mas a prefeitura
ainda ia ter custo com a internet
ia nada
no meu sonho
quem ia distribuir a internet
era uma loja vizinha
um condomínio
agradecidos ainda
por agora ali
ter um jardim

algumas pessoas
quando tem que sair
de suas casas

eles pegam
no viveiro do parque
quem faz as mudas
eles mesmos
como
eles pegam sementes
e brotos na cidade

quem não quiser plantar
planta na internet
fazendinha de jardins
o mapa da cidade
que você vai preenchendo
os espaços livres
com jardins
vai no google
pega a foto do lugar
aponta o espaço
e pronto
começa o jardim

chama os amigos
que ninguém sabe nada
de jardinagem
chama um jardineiro
um dia de jardineiro
é uma aula 
a céu aberto
leva lanche
faz picnic
na hora do almoço
cada um traz
sementes, mudas, vasos
e pronto
coloca um pin nele
um greenpin

as beiras dos córregos
os canteiros das avenidas
os lotes vagos
as praças dos viadutos
todas com gramados mal cuidados
cheios de ervas daninhas
quando passo
já imagino
e se nesse lugar tivesse
quadra de basquete
brinquedos para crianças
convidando o cidadão
a ocupar aquele espaço  público

sonhar mesmo
sonho alto
uma cidade em que
não só os jardins são públicos
mas que em cada jardim

não pode ir fazendo
milhões de curvas
desviando das casas
porque na avenida 
também passa
ônibus e caminhão de lixo

quando tiram as casas
jogam o entulho no aterro sanitário
e junto jogam os jardins
que existiam nessas casas

desses jardins
mais de 50 mil mudas
foram feitas
num parque da cidade

a tal madame com motorista
foi a grande responsável
ela paga impostos
eu e você também
se ela pode pegar as mudas
dos jardins das praças públicas
é porque
as praças e parques públicos
deveriam ser
viveiros de mudas
para todo mundo
poder pegar

um jardim
em local público
transforma a área
em espaço público

no meio das roseiras
debaixo da mangueira
bem que cabe um banquinho
para esperar o ônibus
de ponto de lixo
a ponto de ônibus

ideias para um futuro próximo:
em cada pedaço
um jardim
quem faz
o cidadão
as mudas

ficam aborrecidas
porque em apartamento 
não tem quintal para plantar

o jardim do condomínio
é um quintal para plantar
mas tem gente que mora em lugar
que nem no condomínio
tem quintal
a rua
é um quintal para plantar

tem histórias divertidas
como a da senhora 
que fez um jardim na sala de estar
do apartamento da prefeitura

ou da senhorinha
que quando foi
para o novo apartamento
não conhecia vaso sanitário
e plantou ali um pé 
de comigo ninguém pode

e a da dona Rosinha
que era muito boa com plantas
vivia de cesta básica
que ganhava
sua casa era apenas
quarto e banheiro
seu terreno ela alugou
para o moço 
fazer ferro velho
no terreiro ela cozinhava
embaixo de uma coberta
de telhas velhas
e no pouco que restou
ela plantou
tanto
que da casa dela
nasceu um viveiro inteiro
tinham roseiras enormes
dentro de latinhas
de molho de tomate
tinha ameixeira
dando ameixa
em bacia de lavar roupa
tinha também muita flor
em caixinhas de leite
e garrafa pet
mas no peitoril
da única janela
enfileiradinhas
caixinhas de fósforos
cheias de mudinhas
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Quando os primeiros tratores chegaram ao 
Brasil, a economia cafeeira já descia ladeira 
abaixo. As terras estavam desgastadas pelos 
métodos predatórios de lavoura, a qualidade 
do café caiu e a crise de 1929 freou a deman-
da. Em Campinas, como em várias outras re-
giões, a solução foi retomar a cana-de-açú-
car, aquecendo a memória da casa grande e 
da escravidão.
 
O café e a cana foram os principais responsá-
veis pelo desmatamento da região campineira, 
que no século XVIII se chamava Mato Grosso e 
configurava um pouso para tropeiros rumo ao 
oeste, repleto de vistosos jequitibás, perobas, 
jatobás, cedros, paus-marfim e figueiras. 

Em 1952, onde hoje está um dos maiores en-
trocamentos rodoviários do país, avistava-se 
homens pilotando tratores americanos para 
construir silos, sob a cuidadosa vigília de 
crianças de suspensório e chapéu de palha.


