“No encontro dos homens, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há
homens que, em comunhão, buscam saber mais.” (Paulo Freire)
É importante ressaltar que historicamente a Cooperafloresta realizou seu processo de formação sempre a partir da prática e saberes das
famílias agricultoras, agentes multiplicadores e equipe técnica, conferindo um caráter dialógico, dinâmico e experimental ao conhecimento
construído coletivamente. Assim, a “sala de aula” são as agroflorestas, os “professores” são as pessoas envolvidas na concretização desta forma de agricultura, os “alunos” são todos que querem ampliar
seu conhecimento e interação com a natureza.
O conhecimento e sabedoria construídos são partilhados através
de metodologias geradas localmente, seja através dos mutirões agroflorestais, onde se aprende fazendo, seja através dos agentes multiplicadores, que vem sendo qualificados para atuarem como facilitadores dos planejamentos e condução das agroflorestas. Agricultor(a)
falando com agricultor(a) em ações práticas tem se mostrado a melhor forma de capacitar e ampliar os conhecimentos dos mesmos, pois

a construção do conhecimento acontece através do intercâmbio de
saberes mediados pela realidade concreta, com seus limites, potencialidades e desafios. Desta forma, o aprendiz também é educador e o
processo de ensino aprendizagem promove o protagonismo de todos
os envolvidos.
Assim, esta construção coletiva do conhecimento ocorre permanentemente quando as famílias desenvolvem suas agroflorestas, os
agentes multiplicadores e técnicos assessoram os grupos na qualificação da sua produção, os pesquisadores desenvolvem experimentos,
estudos e intercâmbio entre si e com os agricultores e agricultoras.
Também se constrói conhecimento quando se desenvolvem metodologias participativas, se pratica os mutirões, se processa a produção e
a comercializa coletivamente.
A sistematização das experiências é um ponto importante no
processo de construção do conhecimento, pois oportuniza a reflexão e avaliação, além de gerar referenciais para serem socializados
na perspectiva da multiplicação e capilarização da agroecologia e
da prática agroflorestal.

Neste sentido, a Cooperafloresta tem parcerias com institutos de
pesquisa e universidades para realizar estudos, pesquisas e sistematizações da sua experiência. Também atua na formação de profissionais – agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, geógrafos,
gestores ambientais, nutricionistas, educadores – com compromisso
com a Agroecologia, agrofloresta e conhecimento da realidade das
comunidades quilombolas e da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, visa a ampliação do diálogo das universidades com os setores
populares e a internalização de suas demandas para dentro dos muros da academia. Como exemplo desta aproximação, pode-se citar o
trabalho de pesquisa que diversas instituições vêm realizando junto
à Cooperafloresta, a partir de suas demandas, compatibilizando os
interesses dos pesquisadores com a realidade e possibilidades das famílias agricultoras e quilombolas. Nem sempre é uma parceria fácil,
mas existem bons frutos deste trabalho conjunto.
É importante ressaltar que neste processo dialógico de
saberes, busca-se assegurar o protagonismo dos agricultores/as, com o conhecimento gerando empoderamento e
ampliando os espaços de intervenção da Cooperafloresta
e de seus associados. Nesta perspectiva, a Escola Agroflorestal tem recebido visitas de técnicos que atuam como
gestores públicos na área ambiental, e desta forma, vem
contribuindo para ampliar o olhar e a visão dos órgãos ambientais para a necessidade de compatibilizar o marco legal
e os procedimentos das Unidades de Conservação com a realidade e necessidades das comunidades tradicionais que
vivem no seu interior e entorno.

“Não há palavra verdadeira que não seja práxis.
Daí que dizer que a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (Paulo Freire)
O Projeto Agroflorestar, patrocinado pela Petrobras através
do Programa Petrobras Socioambiental, viabilizou a ampliação da atuação da Escola Agroflorestal junto aos assentamentos de Reforma Agrária, em especial no Paraná e São Paulo.
A Cooperafloresta, ao longo de sua trajetória, tem interagido com diversas organizações para intercambiar conhecimentos, experiências e boas práticas em organização e formação,
no desenvolvimento das agroflorestas, no processamento e
comercialização da sua produção. Os aprendizados têm sido
mútuos e com muita reciprocidade, confirmando a perspectiva
de que há um movimento em curso que converge e articula
uma grande diversidade de ações transformadoras. Neste sentido a fala do mestre Paulo Freire é fonte de inspiração:
“Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente
conhecer. Por isso mesmo é que, no processo de aprendizagem,
só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso
mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas.”
A Cooperafloresta tem recebido diversos grupos de assentados/as e de educandos das Escolas de Agroecologia ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e à
Via Campesina e ajudado a implantar áreas de agroflorestas
junto aos assentamentos. Assim, a Escola Agroflorestal além
de ter sido qualificada, fortalecida e reconhecida neste espaço, também teve sua proposta multiplicada entre seus parceiros nos assentamentos, que também passaram a irradiar
a proposta agroflorestal na sua região e redes que integram,
particularmente dentro do MST.
No Assentamento Contestado, na Lapa/PR, o trabalho
apoiado pelo Projeto Agroflorestar tem se consolidado como
um importante instrumento de promoção da agroecologia e
da prática agroflorestal junto às 80 famílias agricultoras diretamente envolvidas, mas também num universo muito mais

amplo, seja dentro do MST, seja junto às universidades, ONGs
rurais e urbanas, setor público e governamental.
Evidenciando esta situação, pode-se destacar os inúmeros
intercâmbios realizados no assentamento envolvendo outros
assentamentos e comunidades rurais, universidades e lideranças comunitárias urbanas. Potencializando este contexto,
a Escola Latino Americana de Agroecologia (ELAA), situada no
Assentamento Contestado, desenvolve uma série de atividades de socialização e divulgação das experiências agroflorestais em construção com educandos de diversos países latinoamericanos e de outros continentes que integram as suas ações.
“Foi uma experiência única. Toda essa vivência que eles tiveram aqui vai ser útil pro resto da vida. Os jovens que estão
aqui visitando a Cooperafloresta são acostumados a trabalhar
no sistema da agricultura convencional. Aqui a experiência
foi totalmente diferente. Você descobre que pode manejar a
lavoura de uma forma totalmente diferente que estamos acostumados que é queimar, roçar, plantar e usar veneno. O que
mais me marcou foi o fato de você poder ter alimentação sem
usar veneno e o aproveitamento do solo. Eu também tinha a
concepção que a gente não podia cortar nada, que é essa coisa
da ecologia. E de repente a gente percebe que não tem problema cortar, porque tudo isso é aproveitado. A árvore, o galho, a folha, a flor tudo faz parte da natureza. Além da própria
concepção filosófica das pessoas que é ver o mundo como um
todo, que tudo está interligado. As pessoas, a natureza está
tudo junto, interligado. Eu vi isso no Pedro, no Gilmar, no Sidinei pela forma que eles agem. No jeito de ser, no respeito pela
natureza, por tudo que está em volta. Sem aquela preocupação de cortar, plantar, vou fazer isso e aquilo por que eu quero
ganhar dinheiro. Você percebe que eles lidam com a natureza,
que o alimento é algo sagrado e não uma mercadoria.” (Karina
Gonçalves da Cruz, que mora no Assentamento Contestado/
Lapa/PR e trabalha na equipe pedagógica da Escola Latinoamericana de Agroecologia).

No assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto/SP, o Projeto Agroflorestar também oportunizou a implantação de
agroflorestas e um processo continuado de formação e capacitação. Ao longo do projeto, a atuação da Cooperafloresta
foi consolidando alianças importantes e experiências produtivas exitosas que estão ampliando a produção agroflorestal,
constituindo-se numa referência para outros assentamentos.
Além de compartilhar as técnicas envolvidas no planejamento e manejo dos sistemas agroflorestais, o assentamento Mário Lago também compartilha as possibilidades e desafios da
inserção da agroecologia não somente como proposta técnica, mas como modelo produtivo, político, social e econômico
em contraposição ao agronegócio, conforme depoimento de
Kelli Mafort, assentada no Assentamento Mário Lago e integrante da direção nacional do MST:
“Ribeirão Preto é considerado o coração do agronegócio no
estado de São Paulo, com um modelo de produção agrícola que
degrada os recursos naturais, devastando o cerrado e florestas nativas para sua expansão, gerando consequências am-

bientais nefastas que incluem a contaminação comprovada
do Aquífero Guarani. Todo alimento é produzido fora do município. A seca vem aumentando, a maior parte das nascentes que existiam foram soterradas. Neste quadro ambiental e
socialmente adverso, uma nova realidade vem surgindo. Uma
realidade agroflorestal, mais verde, úmida, plena de biodiversidade cresce a cada dia no assentamento Mário Lago, promovendo qualidade de vida, alimentação saudável e renda para
as famílias assentadas.”

Sobre o Projeto Agroflorestar – www.agroflorestar.com.br
Sobre a Cooperafloresta – www.cooperafloresta.com
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