


Alexandre é produtor rural familiar no Sul de Minas, no sítio
Vimarânia, onde adota práticas agroecológicas em sua pequena
produção  diversificada  de  hortaliças,  ervas,  frutas  e  alguns
animais.

Por mais de vinte anos, Alexandre dedicou-se a trabalhos em
tecnologia da informação como consultor em diversas empresas
dos mais variados portes. Mas o estresse, uma vida cheia de
compromissos  e  vazia  de  sentido,  os  questionamentos
existenciais e a busca por novas experiências
o levaram até a roça.

Entenda um pouco...

✔ O que leva uma pessoa criada nas cidades a procurar
uma nova vida no campo?
✔ Por  que  largar  negócios,  tecnologias  e  confortos
aparentes para trabalhar com uma enxada?
✔ O que se busca, se deseja e sonha nesta transição?
✔ Quais são as dificuldades de uma vida na roça?
✔ Quais são os prazeres?
✔ O que se aprende e o que se pode compartilhar?
✔ O que você precisa saber para concretizar este sonho.
✔ Agroecologia,  ervas  medicinais,  soluções  simples,
cooperações,  produtos  saudáveis  e  muito  trabalho,  mas
também muito ócio criativo.

Este  livro é  o  conteúdo de palestras  que Alexandre  ministra
para  os  mais  diversos  públicos,  como empresas,  associações,
grupos e eventos temáticos.
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Dedico  este  livro  à  Marciléia,  a
companheira  capaz  de  suportar  os
piores  momentos  ao  meu  lado  e
ainda  arrumar  forças  para  me
estimular  a  crescer  e  a  continuar
minha  busca  por  algo  que  nem
mesmo  eu  sei  o  que  é.  Ou  ela  é
maluca  ou  é  especialmente
evoluída.  Absolutamente,  sem  ela
nada disto seria possível.
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INTRODUÇÃO

Hoje em dia é comum ouvir pessoas nas grandes cidades
dizendo que querem ir para cidades menores ou mesmo
pequenas comunidades nas áreas rurais. O que leva pesso-
as com todo o suposto conforto da moderna civilização a
desejarem isto? Mas, por que não seguem este desejo? É,
de fato, fácil a vida na moderna e tecnológica civilização,
como somos doutrinados a acreditar pela mídia? Que ou-
tros fatores podem motivar pessoas com elevados graus
de instrução a desejarem vidas mais simples? Será o trânsi-
to? As contas em profusão, como telefones, condomínios,
escolas, luz, água, impostos, pedágios, que deveriam ser-
vir para facilitar nossas vidas, mas que complicaram sobre-
maneira? A vida solitária no meio de milhões de outras
pessoas?  A  falta  de  alimentos  para  o  “EU”,  como um
“bom dia” sincero do vizinho? Eu não sei exatamente o
que provoca este movimento, mas no meu caso a resposta
é bem mais simples, acho. 

Desde muito pequeno, fui doutrinado, através de lavagem
cerebral mesmo, a acreditar que quem não estuda puxa
carroça quando cresce. Ouvia, com frequência,  palavras
como:

— Menino, pare de jogar bola e vai estudar se você não
quer puxar carroça.

8



— Quem não sabe datilografia acaba no cabo da enxada.
— Quem não sabe ler tem que raspar bosta de boi.
— Larga isso aí que é trabalho de pobre.

E por aí vai. Mas, também fui doutrinado a acreditar na
honestidade, na retidão de caráter, na coerência de ideias,
que hipocrisia era uma coisa ruim, que não deveríamos fa-
zer ao outro o que não queremos que nos façam. Até aí,
tudo bem, até o momento em que se começa a comparar
as palavras com as atitudes das pessoas, notadamente de
familiares, o nosso grande universo, afinal, o mundo é so-
mente aquilo que podemos ver, naquele momento, claro!
Quando deixamos de ser meros observadores do mundo
da Física Clássica e passamos a ser observadores do mun-
do quântico, ou seja, quando deixamos de ser absoluta-
mente passivos em nossas percepções do mundo e passa-
mos a alterar este mundo com nossas próprias observa-
ções, o mundo desmorona. Exatamente como na quânti-
ca, quando observamos um evento nós o destruímos, ele
deixa de ser aquilo que acabamos de ver.

A partir do momento em que comecei a comparar o que
eu observava com o que eu aprendi e vi que não era a
mesma coisa, parti para o confronto ou, em especial, o
questionamento do outro sobre porque se fazia diferente
do que havia me falado. Então, o mundo desabou na mi-
nha cabeça,  junto com chinelos,  cintos,  ofensas  e,  mais
tarde, com os isolamentos rotineiros daqueles que pertur-
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bam a ordem vigente. Assim, tentei aprender a me enqua-
drar no mundo do “faça o que eu falo, mas não faça o
que eu faço”. Pelo visto, fracassei.

O exemplo mais  marcante em minha vida, que sempre
uso como exemplo nas conversas de botequim, é o fato
de minha mãe sempre arrumar tudo para meu pai, naque-
le comum universo machista do patriarcado vigente, até o
prato de comida minha mãe arrumava, incluindo fatiar a
banana. Esta imagem nunca saiu de minha cabeça! Como
poderia um homem que ditava regras, que dizia que te-
mos que fazer isto ou aquilo, que temos que ser fortes,
que homem não chora, que se deve fazer a obrigação sem
reclamar, etc. não ser capaz de arrumar a própria comida,
nem o próprio prato? Com isto, tornei-me um eterno in-
satisfeito por não ser capaz de verticalizar todo o processo
produtivo, eu me sentia um vagabundo incompetente ao
comer  um pão  que  eu  não  tinha  sido  capaz  de  fazer.
Quando fui capaz de fazer o pão, fiquei frustrado por não
ter sido eu a produzir a farinha nem ter plantado o trigo.

Isto também aconteceu na minha vida profissional. Eu co-
mecei como programador de computador, um nível que
podemos dizer mais alto nesta cadeia de T.I. (Tecnologia
da Informação), afinal, usava-se praticamente só o cére-
bro, o que é trabalho de gente, pois  quem faz força é
peão. Mas isto não satisfazia, aí precisava ligar computa-
dores com outros computadores, fui “descendo” de nível
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até ir para infraestrutura de redes, chegando a passar ca-
bos. No universo de T.I., desconheço área que eu não te-
nha passado, pois eu achava que eu tinha que saber fazer
aquilo que eu mandaria outro fazer. Isto me tornou um
obcecado pelo conhecimento, pela atividade e, por fim,
transformou-me num zumbi imbecilizado incapaz de fazer
uma simples reunião para decidir sobre um projeto qual-
quer. Na empresa, não era raro eu mandar um funcioná-
rio sair do computador para eu fazer o que deveria fazer,
sem paciência para esperar o tempo próprio da situação;
passei a desejar controle absoluto. Qualquer pessoa pode
imaginar a que isto leva.

Outro episódio que sempre comento é quando cheguei
em casa depois de mais um dia de trabalho na área de T.I.
e fiquei olhando para meu filho mais velho, que já deve-
ria estar na casa dos 18 anos. Aquela visão mais detalhada
e concentrada me incomodou, pois ali tinha um homem
dentro de minha casa e que eu não sabia quem era. Defi-
nitivamente  havia  um homem desconhecido  em minha
casa, alguém que brotara do nada sem a minha menor
participação. Aliás, pior, minha participação tinha sido de-
sastrosa na formação daquele homem estranho. Meditei
mais um pouco e percebi que era ele o menino que eu vi
nascer quando eu tinha apenas 17 anos, troquei fraldas,
curei o umbigo (sim, fui eu mesmo que cuidei do umbigo
dele), vi dar os primeiros passos, ouvi as primeiras pala-
vras e, de repente, nunca mais vi mais nada, fui abduzido
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por uma nave sistema que me levou para mundos distan-
tes daquele. E, quando retornei, o menino era homem,
como se eu tivesse viajado em velocidades comparáveis à
da luz, quando o tempo não passa para o viajante, mas
passa mais rápido para quem fica. Simplesmente eu não vi
meu filho mais velho crescer!

Mas, não foi só o estresse final referente ao trabalho que
me fez resolver ter uma vida mais simples. Esse mesmo de-
feito obsessivo me fez querer ser capaz de produzir meu
próprio alimento, eu não admitia que alguém que comes-
se não fosse capaz de plantar sua alface, matar sua gali-
nha, colher seu feijão. Não bastasse ser capaz de produzir
o alimento, eu não poderia usar insumos externos, eu de-
veria ser capaz de manter controle total. Como numa em-
presa que não terceiriza nenhuma de suas atividades. Isto
me levou a buscar uma agricultura agroecológica.

Assim, cheguei à roça. 
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MOTIVAÇÕES

Escrever  este  pequeno  relato  de  uma  trajetória  não-
convencional é motivado por uma série de aspectos.

Organização das ideias

Escrever sempre me ajudou a organizar as ideias, especial-
mente quando a complexidade é relativamente alta. As-
sim, escrever sobre todos os aspectos desta trajetória, os
prazeres,  as dificuldades,  as soluções e os aprendizados,
pode me ajudar a encontrar novos caminhos nesta eterna
busca pelo entendimento, encontrar as falhas de caminho
e possíveis soluções.

Compartilhamento

Lembro de, no início de minha vida profissional ainda na
Embrapa no início dos anos 90, ter feito algumas palestras
para pesquisadores sobre Internet, uma rede que eu estava
colocando para  funcionar  na  unidade e que ainda nin-
guém conhecia. Era consequência das redes locais que já
instalava para conectar computadores e recursos computa-
cionais. Eu falava com o entusiamo de jovem deslumbra-
do com as possibilidades daquela rede conectada com ve-
locidade suficiente para tráfego apenas de texto, mas que
cresceria e permitiria a troca rápida de conhecimento, o
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compartilhamento de informação, mas que nasceu da ne-
cessidade  de  compartilhamento  de  coisas  mais  simples,
como impressoras, pois eram caras e nem todos os funcio-
nários tinham uma em seu computador. Ou seja, profissio-
nalmente eu cresci com o aspecto do compartilhamento
muito forte, mas eu compartilhava coisas dos outros para
os  outros.  Agora,  posso  ampliar  e  compartilhar  meu
aprendizado com outras pessoas, sejam aquelas que pen-
sam em buscar caminhos semelhantes ou aquelas que que-
rem apenas ampliar seus horizontes de conhecimento.

Busca por novos desafios

Com as  ideias  organizadas  e  compartilhadas,  é  possível
partir em busca de desafios mais completos e complexos,
não apenas viver no campo de forma simples abandonan-
do as soluções tecnológicas e sociais. O caminho do meio
é sempre a melhor solução, portanto, encontrar um novo
jeito de viver unindo o que temos de bom numa vida
mais simples, próxima da natureza e produzindo boa par-
te do próprio alimento com as tecnologias e modelos de
produção desenvolvidos pela civilização moderna, sem o
consumismo desenfreado,  com mais  qualidade  de  vida,
mais tempo para as relações humanas e menos destruição
ambiental. Ou seja, é possível utilizar esta troca de conhe-
cimento para a criação de novas relações que permitam o
estabelecimento de redes de cooperação, um conceito que
será discutido mais detalhadamente.
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A BUSCA

Claro que a introdução não foi completa ao explicar o
que me levou a buscar uma vida diferente. Existem muitos
outros pontos que motivaram, não apenas minha obses-
são em dominar cada fase de produção. Além disto, aque-
la é uma explicação ao que me levou a ter esta obsessão,
mas que não é um fator certo, correto, sei muito bem dis-
to. Hoje, tenho mais clareza racional e emocional de que
esta forma de resolver as coisas não é adequada, afinal, se
todos que quiserem comer pão resolverem plantar seu tri-
go, teremos muitos outros e bem mais sérios problemas.
Entretanto, continuo querendo pelo menos entender um
pouquinho de muitos assuntos, mas sem a necessidade de
fazer tudo nestes muitos assuntos. Daí a necessidade de
prosseguir nesta busca, que envolve basicamente fatores
pessoais, familiares e, até mesmo, espirituais.

As complicações totalmente desnecessárias da vida é um
forte fator na minha decisão, afinal, como profissional de
tecnologia  e  comunicações,  não  consigo  compreender
como nossa vida se complicou tanto com o advento dos
celulares, por exemplo. Eles nasceram de cérebros de pes-
soas interessadas em facilitar nossas vidas, pessoas que so-
nharam em criar máquinas que pudessem garantir comuni-
cação instantânea a partir de qualquer lugar com qualquer
pessoa, individualmente. Mas, apareceram os esfomeados
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por dinheiro de sempre e criaram um monte de empresas
de telefonia, com uma quantidade estúpida de planos de
pagamento  e  uma  complexidade  absurda  de  relaciona-
mentos entre o cliente e as operadoras. Assim, em vez de
termos uma simples e boa solução, temos um monte de
confusas maneiras para o simples ato de falar com outra
pessoa. E complicou tanto que telecomunicações é um se-
tor em que se cobra mais caro de quem paga adiantado,
contrariando  todo  o  mercado,  que  dá  descontos  para
quem paga à vista ou adiantado; o usuário pré-pago pago
mais caro por ligações, mesmo que ele tenha pago adian-
tado. O pessoal de marketing tem explicações estranhas
para este fenômeno, que diferenciam ricos de pobres. O
mesmo se dá com carros; a profusão de modelos e sub-
modelos, de acessórios e de inutilidades criou uma com-
plexidade desnecessária. E por aí vai, o que era para sim-
plificar, complicou nossas vidas.

A vida está tão complicada e a sociedade tão burocrática
e doente, que todas as relações pessoais ou corporativas
precisam da certificação de cartórios, ou seja, é necessário
que um ser  mitológico e  sobrenatural  diga  que você é
você e que você realmente quer fazer o que disse querer;
e para isto cobra por comissão percentual e não por servi-
ço, ou seja,  é  um humano querendo tomar o máximo
possível do outro, pois, qual a diferença entre a emissão
de uma escritura de um apartamento de dois quartos de
uma escritura de uma mansão? Pior, qual a diferença entre
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uma procuração para um sujeito vender um carro ou uma
casa? Por que se cobra de acordo com o valor do bem, já
que o cartório “vende” certificação? E sem risco, se uma
das partes não cumprir, o cartório não tem culpa nenhu-
ma, nem responsabilidade solidária.

Então, um fator muito forte para a busca por uma vida
mais simples é a complicação desnecessária, burra, cara e
doente da vida na  sociedade moderna.  Mas,  o  sistema
tem fortes mecanismos para não permitir que ninguém es-
cape. De qualquer forma, mesmo não escapando comple-
tamente, ainda é necessária uma simplificação. É dela que
estou atrás.

A violência  nas  cidades,  com o consequente medo que
sentimos, também é um fator que leva muita gente a este
tipo de busca, e não é diferente comigo. Seja a violência
cotidiana de assaltos,  balas perdidas,  até a violência  no
trânsito, que tem matado mais que guerras. Eu percebo
que esta  violência  é,  na  verdade,  uma característica  de
grandes populações, que acaba exacerbando o que chamo
de perversidade intrínseca do ser humano, afinal,  o ho-
mem é o lobo do homem. Quando se está em pequenos
grupos, temos uma maior tendência à colaboração, mas, à
medida que este grupo cresce, aumenta junto a competi-
ção que acaba levando à destruição do outro competidor.
Uma forma de perceber esta “violência enrustida” é ob-
servar a audiência de programas policiais em nossas televi-
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sões, e mesmo o maior número de matérias policiais nos
jornais diários. Não é raro, aliás é bem comum, encontrar-
mos pessoas que alimentam ideias genocidas, especialmen-
te sob o pretexto de que querem eliminar bandidos, seja
qual for a natureza destes bandidos, de ladrões de super-
mercados a políticos corruptos, ou seja, muitas pessoas em
nossa sociedade admitem que a morte alheia e cruel é a
solução de todos os problemas. Até novelas televisivas ex-
tremamente  violentas  ganham em popularidade.  Assim,
viver numa sociedade deste tipo não é nada saudável nem
confortável, afinal, ao menor deslize podemos ser lincha-
dos por uma população entorpecida com sentimentos re-
forçados por uma mídia e corporações interessadas apenas
no lucro fácil e controle do rebanho.

Mas, não apenas os fatores sociais estimulam uma vida no
campo como se fugíssemos de uma peste, há os aspectos
pessoais, os desejos íntimos por conhecimento, poder ler e
estudar aquelas coisas que não ajudam ninguém a passar
num concurso. Em especial alguns tópicos de Física e Ma-
temática sempre chamaram minha atenção e estimularam
minha curiosidade, como Radiações Eletromagnéticas, tan-
to de baixíssimas frequências como micro-ondas, e Teoria
de Números, com especial interesse em números primos.
Mas, não me interessam apenas os aspectos teóricos, te-
nho especial interesse nos aspectos práticos, como a inter-
ferência de radiações não-ionizantes em organismos vivos
e o cálculo de números primos muito grandes, que têm
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aplicação até em criptografia. Assim, para poder agregar
alguma coisa,  são necessários  equipamentos  que já  não
são mais possíveis comprar com facilidade, não para um
produtor rural  familiar quebrado, como analisadores de
espectro e um computador decente. Para se ter ideia da
necessidade computacional, a última vez (em meados de
2015) que tentei rodar um programa no meu velho note-
book para a confirmação de que um número é, de fato,
primo, a estimativa de conclusão do cálculo era novem-
bro de 2018, ou seja, mais de três anos se eu deixasse o
computador  quietinho  num canto  e  ele  não queimasse
como já aconteceu com outros.

Ou seja, uma vida simples não é, necessariamente, uma
vida fútil, como a que acabamos por ter numa sociedade
como a atual, onde nos cabe a função repetitiva e exausti-
va de trabalhar em atividades sem sentido, utilizar veícu-
los superlotados de transporte público sendo obrigado a
todos os tipos de torturas (desde ouvir músicas horroro-
sas, pregações medievais, mulheres sendo alvo de psicopa-
tas e as conversas esdrúxulas ao telefone), voltar pra nos-
sas casas para assistir televisão, um telejornal estúpido, fi-
car pendurado numa rede social alimentando egos virtu-
ais, juntar algum dinheiro para podermos nos divertir no
final de semana, coisa que só nos é permitida porque de
outra forma não daríamos tanto lucro para nossos senho-
res de escravos. Acabamos por ter uma vida atribulada,
cheia de afazeres, sem tempo para nós e os nossos, mas
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que não achamos a resposta quando nos questionamos
qual a utilidade de tudo que fazemos. Chegamos ao final
do dia fingindo que fizemos algo útil e produtivo, mas sa-
bemos que não passa de uma ilusão para que possamos
dormir e esquecer tudo, recomeçando no dia seguinte.

A busca através da espiritualidade também reforça minha
necessidade de uma vida mais calma, simples e com tem-
po para as necessárias observações, contemplações e me-
ditações. Devo ressaltar que há uma enorme e profunda
diferença entre religiosidade e espiritualidade. Espirituali-
dade, a meu ver, é apenas um termo para dar a noção ne-
cessária  de que é possível  um universo mais  amplo em
suas dimensões que a fisicalidade que é apenas uma outra
parte, mesmo que eu perceba que não haja distinção en-
tre uma realidade ou outra, sendo todas intrínseca e siste-
micamente pertencentes ao mesmo universo, ou seja, fisi-
calidade e espiritualidade são aspectos de uma mesma rea-
lidade,  só separamos por  ignorância  mesmo. Apesar  de
meu ateísmo pragmático, não acredito que o universo seja
só o que estamos vendo aqui e agora. Fico pensando se
Maxwell fosse tão cético a ponto de não admitir a exis-
tência de algo que não vemos nem tocamos, como a radi-
ação  eletromagnética,  como  ele  teria  formulado  suas
equações? Ou mesmo Einstein, com suas ondas gravitacio-
nais da Relatividade Geral que, embora elas tenham apa-
recido pela Matemática e deduções, ele precisou acreditar
para poder buscar; e hoje elas estão aí, após cem anos fo-

20



ram detectadas.  Primeiro precisamos admitir  que outras
coisas possam existir, ainda que com base em observações,
diretas ou não, e as deduções lógicas respeitando cadeias
de causalidade e outros princípios que já temos certeza e
não podem ser violados. Como dizem os homens simples
da roça, inclusive alguns vizinhos, “essa vida tem um mis-
tério” e “tudo o que tem nome é porque existe”,

Para este tipo de busca é necessário tempo para as elucu-
brações mentais, poder deixar o diálogo interno fluir sem
interrupções,  sem atender celulares,  responder  e-mails  e
aquele monte de atividades que consomem raciocínio. É
necessário o ócio, de preferência o ócio criativo (vide Do-
menico de Masi). Mas, em nossa sociedade, o ócio é con-
fundido com vagabundagem de bandidos, portanto, achei
um método de permitir o diálogo interno sem ócio: o ser-
viço braçal. Enquanto se capina, roça ou caminha entre
uma atividade e outra, temos todo o tempo do mundo
para alimentar a alma e a mente, com a vantagem de se
chegar ao final do dia com aquela excelente sensação de
produção, cansado, querendo um bom banho para conti-
nuar a pensar sobre qualquer assunto que não seja o pro-
blema alheio (sim,  consultores  só pensam no problema
dos outros, é para isto que eles existem). Além do mais, é
possível sentar sozinho no alto de uma montanha e con-
templar a natureza ou meditar profundamente, sem preci-
sar esperar o final de semana para poder fugir das grandes
cidades,  além de  ter  dinheiro e  demais  condições  para
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isto. A imagem abaixo mostra a vista do meu cantinho da
meditação, debaixo de uma candeia muito velha.
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A TRAJETÓRIA

Bem antes de eu pensar em viver na roça, em 1989, eu in-
gressei na Embrapa/CNPGL (Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária / Centro Nacional de Pesquisa de Gado
de Leite), após concurso, como programador de computa-
dor, quando eu ainda estava na faculdade de Física, curso
que entrei  depois  de  ter  passado, ainda  meio  perdido,
pela Engenharia Elétrica, curso que não me atendia, mas
eram os apelos sociais e familiares da época, afinal, quem
estudava Física, além de maluco, era para ser professor,
profissão nada nobre para a burguesia, que queria enge-
nheiros, advogados e médicos; as outras profissões eram
“coisa de gente esforçada”, aqueles pobres que tentavam
sair  da  pobreza.  Infelizmente,  este  tipo de pensamento
ainda é vigente hoje. Na Embrapa, tive a oportunidade de
começar a ter um pouco de contato com a área de pecuá-
ria leiteira, mesmo que para colocar os processos e infor-
mações no computador. Nesta época, eu já percebia que
o sistema do qual a Embrapa fazia e faz parte estava foca-
do nos resultados das pesquisas para aumentar os lucros e
produtividade  dos  grandes  e  médios  produtores,  nada
com foco na agricultura familiar. O objetivo era gerar tec-
nologia, repassar em parcerias ao setor privado que lucra-
ria. De qualquer forma, foram estas pesquisas que permiti-
ram que o país se tornasse a potência agrícola que é hoje,
ainda que negligenciando aqueles nanicos que sustentam
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70 % dos alimentos que estão em nossas mesas. Parece
que esta realidade está mudando, ainda que lentamente.
Fiquei por mais de seis  anos desenvolvendo programas,
sistemas e configurando redes, ligando o CNPGL à Inter-
net (ainda via RNP – Rede Nacional de Pesquisa). 

Em 1996, eu me desliguei  da Embrapa e abri  a Farnet,
uma empresa praticamente pessoal para prestar serviços
de configuração de redes TCP/IP e conexões com a Inter-
net.  O  momento  não  poderia  ser  mais  promissor,  foi
quando chegou a Internet comercial. Neste momento, me
desconectei  completamente  de  meus  pensamentos  nada
práticos e me dediquei ao que a sociedade espera de qual-
quer bom cidadão: ganhar dinheiro. Custei muito, isto só
começou a acontecer quando me mudei para o Rio de Ja-
neiro para trabalhar como consultor em projetos de em-
presas maiores, num momento em que ainda não existiam
muitos profissionais com capacitações e qualificações para
esta área. Mas, não foi nada fácil, além de não ter recebi-
do pelos primeiros serviços, era comum eu fazer apostas
com colegas de datacenters de que conseguiria configurar
coisas estranhas ou programar scripts em sistemas que não
eram comuns no ambiente comercial, mas eram na área
acadêmica, para garantir a janta – comi muita pizza nesta
base. Foi uma fase muito interessante, tanto de crescimen-
to pessoal quanto profissional, pois até na rodoviária do
Rio de Janeiro eu tive que dormir (diga-se de passagem,
depois de uma da manhã, a rodoviária é um local muito
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seguro e tranquilo para se ficar). 

O trabalho como consultor nos faz relacionar com várias
empresas ao mesmo tempo, é sair de uma empresa e cor-
rer para outra, reuniões diversas com muitas pessoas dife-
rentes, com perfis diferentes. Essa diversidade de relacio-
namentos nos proporciona um universo muito rico de no-
vos conhecimentos e troca de experiências pessoais, não
apenas profissionais. Tal como na natureza, quanto maior
a diversidade,  maiores  as  chances  de sucesso. E  foi  por
conta dessa imensa diversidade de contatos que eu voltei
a me preocupar com coisas além de me saldo bancário,
pois foi possível encontrar e conhecer pessoas que me en-
sinaram muitas coisas e me transmitiram suas experiências
pessoais. Mas, o trabalho em excesso junto com esses no-
vos  encontros,  carregando  ainda  as  preocupações  com
questões que nada agregam de positivo, como as burocra-
cias de empresas, gerenciamento de egos e os problemas
já falados, me levaram a iniciar o processo de afastamento
social  culminando com o que se  conhece  por  burnout,
uma crise psicológica/depressiva grave. Foi neste momen-
to, cerca de vinte anos depois de trabalhos em T.I., que
comecei a procurar um lugar pequeno e acabei chegando
numa pequena e simpática cidade no Sul de Minas Gerais,
Nepomuceno.

Em Nepomuceno, sem nenhuma atividade remunerada,
comecei a me preocupar novamente com os problemas
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sociais e desenvolvi um blog sobre assuntos que poderiam
ser discutidos pelos habitantes da cidade. Este blog se tor-
nou uma espécie de jornal com notícias gerais, policiais e
políticas, com fotos e filmagens de eventos, que teve tam-
bém uma versão impressa quinzenal com suas dez edições
distribuídas gratuitamente pela cidade. Tudo feito em am-
biente de software livre, uma de minhas bandeiras, nada
de usar  software comercial  para aumentar o poder das
corporações. Por conta deste blog, ganhei notoriedade lo-
cal, especialmente com a população menos favorecida, o
que  provocou  problemas  de  ordem política  na  cidade.
Mas, de qualquer forma, foi nesta fase que ganhei um de
meus maiores presentes,  meu primeiro neto no final  de
2010.

Finalmente em 2011, após sonhar muito com um cantinho
na roça, cheguei em Vimarânia, nome que dei ao sítio.
Este nome é de uma localidade de um livro de ficção cien-
tífica que comecei a  escrever em 2009 e está aguardando,
desde 2010, que eu o termine. Estranhamente, apesar de
todo o “épico” estar pronto mentalmente, não consegui
adicionar nenhuma palavra ao texto desde então.
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OS PRAZERES E OS SONHOS

São muitos os prazeres simples de uma vida no campo,
que não se igualam e nem têm comparações com os pra-
zeres que a maioria das pessoas percebe nos grandes cen-
tros,  como frequentar  bares  ou  shoppings.  Mas  há  um
prazer mais complicado de se ter numa roça e que é relati-
vamente fácil de se ter nas cidades: o encontro rotineiro
com os amigos e aqueles familiares que nos fazem muita
falta. É atrás dos prazeres simples que eu corro, além dos
sonhos que ainda existem e quero realizar.

Um dos prazeres mais óbvios e rotineiros é alimentar-se
de algo plantado ou criado por si mesmo. É muito bom
poder ir até uma horta pela manhã cedo e colher verduras
e legumes para comer fresquinho no almoço, ainda mais
sabendo que não tem uma gota sequer de veneno. Além
disto, todo o processo produtivo, desde a preparação do
solo, da adubação, da irrigação e campina, foi feito com
muita atenção e carinho. Está certo, às vezes a gente xinga
quando a mangueira  arrebenta,  mas  isto  não atrapalha
este prazer.

Um dos sonhos que sempre tive, e já tinha experimentado
em Teresópolis, era fazer queijo. Mas, desta vez, o queijo
era feito com leite ordenhado somente por nós mesmos.
Fiz  o frescal,  tipo coalho e ricota, não só com leite de

27



vaca, mas também com o de cabra, bem mais leve e com
digestão mais  suave.  Ainda quero fazer  outros  tipos de
queijos, mais duros, especialmente o parmesão, que tem
uma vantagem enorme sobre os outros tipos, a durabilida-
de, pois, com as estradas sempre em péssimas condições
por negligência e incompetência de nossos governantes,
nem sempre é possível sair para fazer entregas ou vender
diretamente; isto permite a estocagem por tempo longo,
mas requer uma melhor infraestrutura. De qualquer for-
ma, sentar no fim da tarde para tomar um café fresco, tor-
rado e moído em casa, e comer um queijo de primeira fei-
to com leite de uma vaca ou cabra que atende pelo nome
é um enorme prazer; como se diz, não tem preço.

Ainda no quesito “gastronômico” ou “culinário”, outros
diversos prazeres são inesquecíveis, como comer uma tapi-

oca  feita  com polvilho
feito em casa a partir de
mandioca cultivada por
nós,  tortilha  de  milho
verde, molho feito com
tomate da horta com as
ervas  também  cultiva-
das  da  mesma  forma,
como orégano e manje-

ricão. Fora os doces de abóbora, de batata-doce, de casca
de laranja, geleias de hibisco e maracujá. Comer bananas
com gosto de banana e não de isopor também é muito
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bom, pois, quando se colhe a banana quando os passari-
nhos ou os tucanos já estão comendo, ela fica mais doce e
saborosa.  Dividir  as  goiabas  com os marimbondos tam-
bém é bem interessante. Outra coisa muita boa de se fazer
e que proporciona bons sentimentos e tranquilidade, é to-
mar chás de diversas ervas, não apenas quando se preten-
de o uso medicinal, mas pelo simples prazer; chás de ca-
momila fresca, por exemplo, são muito melhores que os
feitos com saquinhos. Chás das três cidreiras (melissa, lívia
e capim-cidreira),  alecrim, erva-doce, hibisco e gengibre
com limão também fazem parte da rotina de prazeres sim-
ples. 

Perceber  todo  o  processo,
desde a preparação do solo,
plantio,  colheita  e  consumo
de um produto e sentir-se in-
tegral com tudo isto no meio
de um ambiente natural nos
traz  sentimentos  profundos
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de satisfação misturado com completude. Abrir as valetas,
após a limpeza do solo, jogar adubo orgânico e cinzas de
fogão de lenha, colocar a cana-de-açúcar e cobrir para ini-
ciar  a  produção. Depois  moer  a cana não utilizada no
plantio e usar o caldo para fazer melado, de forma manu-
al e num fogão de lenha, é cansativo, exige bastante esfor-
ço, mas ao adoçar o café ou um suco ou mesmo lamber
uma colher de melado é um prazer um tanto quanto es-
tranho para quem sempre viveu sem se dar conta de tudo
isto.

Na sequência dos prazeres simples que raramente são des-
frutados em cidades maiores ou, até mesmo, impossíveis,
temos:

• Ouvir a cantoria dos pássaros que durante alguns
períodos  do  dia  simplesmente  ficam  malucos  de
tanto conversarem entre si, de várias espécies;

• Curtir um arco-íris duplo após uma chuva que dei-
xa aquele cheiro de terra molhada;

• Sentar do lado de fora durante noites de lua nova
para assistir o espetáculo de um céu absurdamente
estrelado, com direito a estrelas  cadentes  e  luzes
sem explicações;

• Jogar um ovo para que seu vizinho lagarto corra
para pegar enquanto o assistimos se deliciando;

• Ouvir o lobo-guará à noite e saber que pela manhã
o encontraremos quando ele retorna para seu can-
tinho. Conviver com este animal, ainda que de for-
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ma desconfiada, é muito bom;
• Curtir a visita quase que diária das vizinhas serie-

mas;
• Admirar  árvores  que  resistiram  bravamente  ao

desmatamento ou o florescimento de ipês;
• Antes do almoço, em dias quentes e após trabalho

mais exaustivo, poder entrar num lago de água fria
e  sentir  a  mão  da  natureza  nos  massageando  e
acariciando;

• Caminhar à toa pelo sítio e perceber novas flores;
• Até mesmo acampar para curtir uma noite fria com

amanhecer com neblina;
• Sentar  no  jardim  e  presenciar  o  entardecer,

negligenciando pensamentos nocivos, e apreciando
o voo de gaviões solitários.
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Figura 8: Entardecer e gavião Figura 7: Entardecer

Figura 10: Seriema Figura 9: Casal de seriemas

Figura 11: Lobo guará, o ilustre
Figura 12: Acampamento
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Figura 13: Ipês floridos
Figura 14: Árvore da resistência

Figura 16: Flores do campo Figura 15: Os cabritinhos

Figura 17: A lida com o gado Figura 18: Vizinho lagarto



São estes prazeres que permitem que vivamos o presente,
apenas o presente, sem nos preocuparmos com o passado
que nos atormenta ou com o futuro que nos assombra e
amedronta. E, o mais importante, sem nos preocuparmos
com a opinião alheia. Somente assim, mentes atribuladas
e burras podem começar o processo de percepção que a
vida é o aqui e agora, e que tantas coisas lindas aconte-
cem. Assim podemos aprender o valor do inútil, pois sem-
pre vivemos da utilidade das coisas e ações. Aprendemos,
desde cedo, que só tem valor o que é útil, não aprende-
mos a curtir algo pelo simples prazer. Até as poesias ou
pinturas, que deveriam embelezar a vida, hoje têm utilida-
de, são feitas com objetivos, seja de obter lucro, seja de
forjar imagens para intelectuais. Raros são os artistas como
Manoel de Barros.

Outro evento importante que marcou muito e proporcio-
nou muito prazer, além de um aprendizado interessante,
foi a Feira de Orgânicos de Caxambu, onde comercializá-
vamos um pouco de cada coisa que produzíamos. O pra-
zer  é  por  conta  dos  relacionamentos  novos  que se  faz
com pessoas com ideias parecidas e que também praticam
agricultura  agroecológica,  permitindo  uma  importante
troca de conhecimento e sabedoria, um fluxo de energia
importante.  Além de criar  relações  sólidas  com clientes
que se interessam pelo que produzimos; é muito agradá-
vel o processo de fidelização de um cliente por conta da
qualidade  do  produto,  especialmente  quando  o  cliente
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percebe que todo o processo é isento da ganância desme-
dida encontrada normalmente nos comércios; numa feira
deste tipo não se busca apenas o dinheiro pela venda de
uma mercadoria, busca-se o estabelecimento de uma rede
de colaboração. Em particular, este episódio ajudou a des-
construir a autoimportância, pois se colocar atrás de uma
barraca de feira numa posição socialmente ditada como
inferior nos faz perceber uma outra dimensão da realida-
de, outra percepção do “EU” ou do “não-EU”. Para com-
pletar este episódio, faltou a comercialização ambulante,
com uma kombi que chegou a ser adquirida, mas já não
faz mais parte da família Vimarânia. Sair pelas ruas ven-
dendo  produtos  próprios,  sem  terno  e  gravata,  numa
kombi  velha  e  não  num carro  de  luxo,  completaria  o
“treinamento” para a eliminação da autoimportância. Mas
isto ainda faz parte dos planos.

Existem, ainda, os prazeres que quero ter na roça, que ali-
mentam os sonhos, afinal, apesar de muito lamuriar, eu
ainda sonho, não sou tão velho, como diriam os chineses
em seus provérbios: “A velhice só chega quando as lamúri-
as substituem os sonhos!”.

Um dos sonhos que ainda alimento, já por longuíssimo
tempo,  é  poder  plantar  uvas,  tanto  para  mesa  quanto
para fazer vinhos artesanais.  Mas, o estabelecimento de
um parreiral não é muito barato e requer bastante traba-
lho e dedicação, embora o solo e disposição do terreno
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sejam bastante favoráveis. Este é um sonho que ainda me
permito alimentar, sem deixar que pensamentos contrários
o considerem um sonho irrealizável.  Sentar  na  varanda
depois  do almoço e imaginar  um parreiral  frutificando,
ovelhas ao pé para manter a área roçada, comer um ca-
cho na hora, fermentar o mosto para poder degustar um
vinho, é uma boa forma de estimular a busca pelas condi-
ções que permitam realizar mais este sonho. 

Como não poderia deixar de ser, um sonho comum para
quase todo mundo é o de poder ter uma oficina ou ateliê
com bastante ferramentas para poder deixar a mente va-
gar e criar tanto o artesanato em bambu, cipó e madeira,
quanto as utilidades domésticas e rurais. Aquele lugar em
que se pode largar tudo bagunçado que não vai atrapa-
lhar  ninguém nem provocar  a  ira  da  companheira  que
não suporta casa bagunçada.
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AS DIFICULDADES

É rotina eu ouvir de amigos e conhecidos a pergunta: O
que é mais difícil nesta opção de vida, de viver na roça?
Os mosquitos?

De fato, mosquitos são um inferno em determinadas épo-
cas do ano, além de largarem bernes, coceiras chatas, fa-
zem aquele barulho infernal quando se está apenas com o
diálogo interno ativado, ou seja, um mosquito é capaz de
nos fazer parar de conversar com a gente mesmo, hábito
que cultivo especialmente quando estou na enxada ou ro-
çadeira  (com a  roçadeira  o mosquito já  não perturba).
Mas, isto está longe de ser a maior dificuldade. Existem di-
versos tipos de dificuldades, mas as três principais podem
ser as operacionais, as psicológicas e as familiares. 

Operacionais

As operacionais são referentes à prática em si da agricultu-
ra, aquilo que é pertinente à atividade de um produtor. A
mais óbvia é o esforço físico, especialmente quando se faz
tudo de forma manual pela ausência de recursos e ferra-
mentas mais modernas, pois, para quem tem a vida urba-
na como modelo, o uso da enxada ou mesmo de uma ro-
çadeira é muito pesado. Mas, é uma dificuldade intrínseca,
portanto, relativamente fácil de superar, ainda mais quan-
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do se observa que o esforço físico traz também benefícios,
como melhor condicionamento e, o mais legal, a perda
de peso. Está certo que a perda de peso não tem só rela-
ção com a questão da atividade física, a dieta da geladeira
também é um fator importante (abre-se a geladeira para
beliscar algo fora de hora, como não tem nada, bebe-se
um copo d'água e volta-se para a enxada).

A dificuldade operacional mais difícil para mim foi o tem-
po. Aprender a lidar com o tempo próprio de cada coisa
na roça, saber esperar um bezerro nascer para poder ter
leite, plantar o feijão na época certa para poder colher
com clima seco e esperar a vagem completar o ciclo, espe-
rar aquelas mudas de limoeiro crescerem e florirem, en-
quanto se aduba, rega e limpa o entorno é realmente uma
das maiores dificuldades para quem viveu mais de quaren-
ta anos pegando o leite na geladeira ou pegando o feijão
já refogado com uma concha.

Para se ter o leite é necessá-
rio  que  se  tenha  uma  vaca
em boas condições corporais,
de saúde e em idade adequa-
da, um touro nestas mesmas
condições, bom pasto e que
esta vaca apresente cio. Após

a cobertura, são necessários  os nove meses  de gestação
para, somente então, correr de uma vaca brava no pasto
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que defende um bezerro que se tem que curar o umbigo,
como  esta  da  foto  ao  lado,  garantir  que  este  bezerro
mame o colostro (muito importante para a saúde do ani-
mal) e ainda assim esperar pelo menos três dias para o lei-
te limpar, apartar o bezerro durante algumas horas do dia
para  que  seja  possível  ordenhar  esta  vaca.  Finalmente
pode-se tomar o leite mais puro, sem hormônios e com
um bom teor de gordura.

Já o feijão requer, em média, cem dias de cultivo num
solo que deve ser limpo e livre da braquiária, que pode
ser considerada uma praga exótica para quem quer prati-
car  uma  agricultura  agroecológica.  Após  a  semeadura,
numa época de chuvas, mas preferencialmente cerca de
noventa dias antes do começo do período seco para que
se possa colher a vagem sem que mofe e garanta grãos se-
cos,  deve-se capinar as  entrelinhas  de duas a três vezes
para evitar que invasoras, e a praga da braquiária, concor-
ram com nutrientes do solo e façam sombra no feijão. É
comum a prática de consórcio de cultivos no caso de fei-
jões e outras leguminosas, por estas ajudarem na fixação
do nitrogênio no solo, com outras plantas, como milho.
Assim, numa mesma área e com praticamente o mesmo
trabalho, tem-se dois  alimentos muito importantes  para
quem vive na roça.

O mesmo tipo de trabalho se tem com tudo que se cria e
cultiva na roça, requer sempre preparo exaustivo do solo,
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criação e manutenção de infraestrutura de manejo (cur-
rais, galinheiros e cercas), etc. Este é o grande problema
para quem viveu de tecnologia num mundo de tecnologia
e velocidade, com exigências de cumprimento de prazos
cada vez mais absurdas por conta de um mercado alucina-
do e acionistas  extremamente gulosos.  Quem trabalhou
com T.I. num mercado de telecomunicações com equipes
de marketing capazes de inventar coisas mirabolantes que
devem ser  implantadas em prazos que eles  estipulam e
nem se preocupam com o tempo próprio de um ser hu-
mano sabe do que estou falando. Não é raro se passar um
prazo para execução de alguma atividade numa reunião e
ouvir que se tem metade deste prazo para deixar tudo
funcionando, operacional e lançado no mercado. Assim,
aprendemos a não respeitar o tempo, vira-se noites em
datacenters e, como num passe de mágica, tudo funciona.
Mas na roça não adianta virar noite, não adianta colocar
mais gente no projeto, a vaca só vai me dar o leite depois
que o bezerro nascer e o feijão só vai para a panela de-
pois dos seus cem dias, sem choro nem vela, não adianta
pressão de acionistas e diretores nem o choro da equipe
de marketing.

Hoje, portanto, vejo este problema com o tempo como o
mais grave para eu superar e que meu despreparo para ele
me fez pagar caro, sendo ele o gatilho para que as outras
dificuldades se tornassem importantes e impactantes, mes-
mo sendo uma variável óbvia que qualquer gerente de
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projetos colocaria em seu planejamento como premissa,
mas que o sonho e o hábito de resolver problemas sem-
pre rapidamente, como se faz nas áreas de suporte, aca-
bou  me  levando  à  negligência.  Assim,  quem  quiser  se
aventurar  na vida do campo, é bom fazer um planeja-
mento adequado antes, não basta sonhos e tocar como se
fosse uma atividade em que temos total controle e domí-
nio. Na roça, o tempo é o senhor.

Ainda sobre as dificuldades operacionais, pode-se destacar
a falta de recursos físicos e humanos para que se possa co-
locar em prática as ideias e sonhos iniciais. Antigamente,
nas  roças,  era  comum casas  cheias  de  pessoas,  famílias
com dez ou até quinze filhos, ou seja, além de ajudar nas
atividades braçais, a companhia e a “farra” que se fazia
nestas atividades era um facilitador, um alívio na dureza
das atividades, como capinas e roçadas. Além de permitir
o rodízio em atividades diárias  e  absolutamente inadiá-
veis, como ordenha e alimentação de animais. A colheita
também era feita coletivamente, que, além de gratificante
por si,  era motivo de festejos para a família e vizinhos.
Hoje, com as casas vazias, as atividades foram substituídas
por máquinas, tanto os tratores no preparo do solo, plan-
tio e colheita, quanto as ordenhadeiras. Mas, quando não
se tem estes recursos disponíveis  e não há vizinhos que
possam ajudar, as atividades tornam-se extenuantes, além
de financeiramente inviáveis. 
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Essa conta é simples, desconsiderando as possíveis agrega-
ções de valor, verificar que o cultivo manual é inviável do
ponto de vista financeiro. Por exemplo, para se cultivar
um hectare de abóboras, produto que é até bem rentável,
exige-se a limpeza de todo o solo através de capina ou al-
gum tipo de extermínio das braquiárias,  preparação das
covas  para  semeadura  e  alguma  posterior  manutenção
desta capina. A limpeza do solo não pode ser feita com
fogo nem herbicidas, afinal, a prática da agricultura agroe-
cológica abandona estas soluções, até porque, no caso do
fogo a braquiária rebrota ainda com mais vigor. Portanto,
resta o preparo para quem não tem trator ou mesmo um
microtrator  (sonho  de  consumo).  Um profissional  bem
adaptado a esta atividade leva pelo menos 20 dias de sol
a sol para preparar antes de fazer as covas e o efetivo
plantio; quando estiver pronto para plantar, o início da
área já terá alguma rebrota. Para complicar esta análise,
uma propriedade agroecológica não deve praticar a mo-
nocultura, assim, um peão não pode ficar exclusivamente
por conta de preparar uma área, ele tem podas, regas, or-
denhas, casqueamentos, etc. para fazer. Com isto, fica-se
correndo atrás do rabo, não sabe se planta abóbora, cuida
de galinhas ou das cabras, limpa o canteiro das hortaliças
ou tenta agregar valor fazendo queijos ou doces. Nestas
horas,  por  vias  das  dúvidas,  é  melhor  não fazer  nada,
senta-se para ler um livro. Sem recursos humanos ou equi-
pamentos,  é  difícil  encontrar  soluções  para  se  garantir
uma renda razoável  que permita  uma viagem eventual
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para se visitar amigos ou parentes, comprar algum produ-
to diferente ou mesmo poder garantir um acesso à Inter-
net. 

Mas, a falta de recursos também serve para forçar o en-
contro  de  novas  soluções,  mais  simples  e  baratas.  Isto
aconteceu, por exemplo, com cercas para os animais.  É
comum o uso de cercas de arames farpados na região, mas
isto requer a aquisição tanto dos rolos de arames quanto
de moirões de eucalipto, já que não é mais possível o uso
de árvores nativas para este fim. Entretanto, carregar moi-
rões morro acima não é uma atividade fácil, e fica extre-
mamente lenta se for feita por só uma pessoa, além de se-
rem produtos caros; carregar o arame e esticá-lo ao longo
das cercas também é uma atividade cansativa, lenta e que
termina com mãos e braços bem machucados. Assim, o
uso de cercas eletrificadas fica mais barato, mas, ainda as-
sim, é necessário o moirão. Para resolver isto, utilizei ver-
galhões de ferro com mangueiras de chuveiro como iso-
lantes, que, além de muito mais baratos que os moirões
de  eucalipto,  são  facilmente  transportáveis  em  dúzias
numa única “viagem” e permitiram também que as cercas
pudessem ser removidas e transferidas de local, facilitando
o manejo de pequenos animais  como as  cabras.  Mas é
bom lembrar de ter sempre um aparelho eletrificador de
cercas de reserva, ainda mais em épocas de chuvas, é mui-
to comum a queima por descarga elétrica. Assim, as difi-
culdades deste tipo estimulam a criatividade e as soluções
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nos deixam bem, com melhor autoestima e aquela boa
sensação no fim do dia de cansaço e felicidade.

A criatividade nem sempre aparece para nos ajudar a su-
perar alguns problemas que persistem, teimosa e irritante-
mente. É o caso das mangueiras para captação de águas
para as hortas e até mesmo a da nascente para a casa. São
aquelas mangueiras pretas que utilizam emendas que ra-
cham com frequência  (vide  figura  abaixo),  abraçadeiras

que  se  rompem  ao  aperto,
torneiras  plásticas  vagabun-
das que não fecham mais. É
extremamente irritante o tra-
balho de irrigação das hortas
quando se tem que ficar su-
bindo  e  descendo  morros
procurando onde, desta vez,
a  emenda  arrebentou,  a

mangueira entupiu ou entrou ar. O problema é que as so-
luções baratas são feitas para quebrarem rápido, no final o
custo total é maior que se tivesse comprado a solução de-
cente, que seriam os canos próprios para irrigação. Vive-
mos numa sociedade em que baixo custo significa produto
que não funciona, em que ser pobre é estar condenado a
conviver com produtos horríveis, mas que geram bastante
lucro ao empresário inescrupuloso. 

Já citei, algumas vezes, a dificuldade em lidar com a bra-
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quiária, que é uma planta muito útil para pastos de bovi-
nos e outros ruminantes, já que nem para equinos ela ser-
ve. Ela se alastra com muita facilidade e impede o cresci-
mento de outras plantas úteis numa agricultura não con-
vencional. O uso de herbicidas como o glifosato poderia
ser usado num momento anterior ao cultivo, mas contra-
ria imensamente todos os princípios que pratico, desde a
questão de não usar venenos que podem contaminar o
lençol freático e até impedir uma vida sadia do solo com
todos os seus organismos como minhocas, insetos e tam-
bém afetar populações dos agentes polinizadores, extre-
mamente úteis numa agricultura natural. Mas o pior moti-
vo é alimentar grandes corporações que controlam desde
a patente de sementes até parlamentos inteiros para que
possam aprovar leis de seus interesses, como é o caso dos
transgênicos. Aparece, novamente, a necessidade de se en-
contrar uma solução simples e barata: suínos. A criação de
porcos ao ar livre pode ajudar muito na preparação de
áreas  para  cultivos  diversos,  porque eles  fuçam todo o
solo, removem as raízes de diversas plantas, incluindo a
“mardita”  braquiária,  deixando  o  solo  pronto  para  o
plantio. Aliada com a ideia das cercas eletrificadas móveis,
esta solução é muito interessante, pois ao final ainda per-
mite apurar lucro na venda do pequeno trator, digo, por-
quinho. 
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Por fim, como uma dificuldade operacional que não tem
opção criativa que dê jeito: as condições das estradas e
acessos rurais. Em tempos de êxodo rural, poucas pessoas
ainda moram no campo e isto afeta diretamente o interes-

se  de  prefeitos  e  secretários
em gastar verbas para a ma-
nutenção das estradas, afinal,
arrumar estradas para ganhar
votos de quem? Os eleitores
estão  nas  cidades,  então  é
melhor  fazer  alguma  coisa
que  estes  eleitores  possam

ver. Não há como brigar com os políticos, são sempre es-
corregadios nas desculpas para não se arrumar as estradas,
largando-as  em péssimas condições,  não raro completa-
mente intransitáveis, especial-
mente  em  períodos  chuvo-
sos.  Muitas  foram  as  vezes
que  não  houve  como  levar
os produtos para a feira dos
produtores  agroecológicos.
Manda-se ofícios para prefei-
tos,  liga-se  para  secretários,
implora-se para encarregados
de obras, e o máximo que se
consegue  é  gerar  antipatia,
pois,  após  a  invenção  do
identificador  de  chamadas,
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eles não se preocupam nem em dar desculpas, apenas não
atendem as inúmeras ligações. 

Pensei, por diversas vezes, em acionar o Ministério Públi-
co, mas, por uma “simples sugestão amorosa” de minha
companheira, eu desisti, para não repetir episódios anteri-
ores quando se tem todo um poder de políticos atrapa-
lhando sua vida, já que se torna um lutador solitário, pois
ninguém se junta para brigar contra médicos, prefeitos e
juízes; dizem que é porque um dia podemos chegar num
hospital e lá estar o médico de plantão, o prefeito tem
“amigos influentes” e os juízes, bom, estes é melhor nem
comentar. Pois bem, num passando não tão remoto, eu
consegui comprar briga com este trio e não preciso nem
dizer  que não terminou muito bem para mim; aprendi
que a voz do povo deve ser ouvida de vez em quando, se
esta  não for  suficiente,  a  voz  de  quem manda  resolve
tudo. Em resumo, foge-se de um Estado negligente e in-
competente nas cidades, com sua saúde pública assassina,
trânsito caótico, transportes públicos em frangalhos e es-
pecialmente a segurança pública que não consegue conter
a escalada da violência, mas se consegue encontrar este
mesmo Estado e seus governos dementes dificultando a
vida de cada cidadão até nos mais escondidos cantos des-
te país. Uma grande dificuldade para quem mora na roça
e depende dela é o acesso, principalmente quando se tem
que contratar fretes de terceiros, pois é sempre a desculpa
que falta para se cobrar mais caro, até mesmo se a estrada
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estiver seca e sem buracos. 

Psicológicas

Já as dificuldades psicológicas são de maior complexidade
para se encontrar soluções, pois somos o próprio proble-
ma e isto atrapalha uma visualização externa, como se fôs-
semos observadores. Todo o processo de mudança de rea-
lidade  traz  consigo  o  desconhecido,  mas  traz  também
toda a experiência de vida anterior. O desconhecido é a
parte interessante, motivadora e desafiadora, afinal, é por
este desconhecido que passamos a vida inteira procurando
e morremos antes de encontrar. A mudança de realidade
já traz consigo uma perturbação emocional  óbvia,  pois
nos tira da zona de conforto, aquela rotina que tínhamos
antes, as pessoas com quem estávamos sempre conversan-
do e, até mesmo, aquela lanchonete que às vezes satisfazia
nosso desejo inconfesso de comer algo diferente. Essa mu-
dança exige um bom período de adaptação, após o perío-
do de êxtase pelo simples fato de se ter conseguido reali-
zar um sonho. Num determinado momento perguntamos
se é sonho ou pesadelo, é neste ponto a inflexão entre o
êxtase e a depressão, que vem acompanhada dos diversos
questionamentos que nos fazem esquecer o período que
funcionou quase que como férias da civilização, aquelas
férias que todo mundo sonha; eu mesmo fiquei mais de
dois meses sem sair do sítio e mais de três anos sem dor-
mir fora de casa, o que na minha vida adulta era simples-
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mente impensável. Quando se entra na fase de depressão,
os questionamentos vão desde o simples “estou no cami-
nho certo?” até considerações mais existenciais e profun-
das, passando por coisas aparentemente desconexas da si-
tuação como se devemos ou não comer carne, matando o
frango ou o porco. É um período de dúvidas gerais; não
sei se há conexão com as dúvidas da idade.

Uma das questões que abala bastante psicologicamente é
a financeira, quando se compara a situação anterior com a
nova situação que, por diversos motivos alheios ao fato
de se mudar para a roça, é muito desfavorável. Como se
acredita popularmente, é muito mais difícil  perder tudo
do que nunca ter tido. Para quem já teve vários carros,
bastante infraestrutura, acesso à Internet, cães que comiam
ração e até um microtrator, a nova situação em que se é
dependente de caronas quase impossíveis para não andar
oito quilômetros subindo e descendo barrancos até o pon-
to de ônibus na estrada, que se tem que procurar um pon-
to para falar ao celular apenas no viva-voz porque se co-
locar no ouvido o sinal some, que o cachorro acaba indo
embora por não querer mais comer angu com alguns ossi-
nhos de galinha e as ferramentas são apenas a enxada, foi-
ce e roçadeira (às vezes inútil por estar sem gasolina), fica
bastante difícil se olhar no espelho. Na sociedade em que
vivemos,  os  julgamentos  de  situações  semelhantes  são
sempre seguidos por condenações, e a pena é a perda do
respeito. De fato, os julgamentos sociais não me influenci-
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am muito, nunca dei muita importância ao que os outros
pensam e dizem a meu respeito, mas, em situações de fra-
gilidade emocional, a opinião negativa alheia piora bas-
tante as coisas, como se não pudéssemos mais andar nas
ruas  de  cabeça  erguida,  como  se  todo  mundo  estive
olhando e rindo. Esta situação, que parece até mesmo saí-
da de livros de auto-ajuda ou propaganda de igrejas,  é
muito complicada de se lidar, especialmente por não se es-
tar sozinho, pois nestas horas se olha para os familiares,
aqueles mesmos que a gente jura que ama e que faz tudo
do bom e do melhor, e se condena: que merda eu fiz? A
responsabilidade por carregar outras pessoas para uma si-
tuação de total fragilidade, mas que era uma promessa de
sonho, é algo que perturba imensamente o diálogo inter-
no, que chega até mesmo a nos tornar  inoperantes  ou
zumbis; o desejo de sair da cama para fazer algo que an-
tes dava um imenso prazer agora não existe mais, sente-se
apenas vontade de que o mundo acabe para não ser ne-
cessário se desculpar pelas incompetências. A autoimagem
é extremamente negativa; aquela força que foi responsá-
vel por se conquistar o que foi perdido se perde também;
a sensação de fracasso é total, especialmente quando se
adiciona os fatores familiares, que falaremos mais tarde. 

Mas, na roça, quem tem problemas psicológicos morre de
fome. Talvez venha daí aquelas expressões populares de
que quem dá “piti” ou tem “fricotes” é fraco e não serve
para trabalhos braçais. Nestas horas, tem-se que arregaçar
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as mangas, capinar as hortas e mandiocas, fazer doce de
batata-doce e abóboras e moer cana para se ter um pouco
de açúcar. Além de, mais uma vez, vender algo mais bara-
to  para  poder  ter  algum dinheiro.  Em resumo, não dá
para alimentar pensamentos do tipo: “ah, se eu ainda ti-
vesse um carro”, “nossa, aquele tratorzinho ajudava”, “os
canos  azuis  resolveriam a  irrigação”.  Esses  pensamentos
derrotistas só pioram a situação, mas, mesmo sabendo dis-
to, não significa que se consegue eliminá-los  sem muita
luta mental, requer muita disciplina para negá-los consci-
entemente assim que eles aparecem, como se fossem dia-
binhos falando nos ouvidos. Existem técnicas muito úteis e
que  já  usei  em  outros  momentos,  como  meditações  e
exercícios como Ioga, mas que não foram usadas em de-
terminados momentos devido ao alto grau de negativis-
mo, pois nem nisto se acreditava. É quase como um fu-
mante escutar: você tem que parar de fumar. Ele sabe dis-
to, sabe que cigarro faz mal, não será um pretenso guru
da boa saúde que fará com que ele deixe de fumar de um
dia para o outro.

De fato, os conselhos usuais para se sair destes períodos
negativos são as melhores coisas. Disciplina, objetivo defi-
nido e paciência. Coisas não muito comuns na vida profis-
sional  de muitas  pessoas  neste momento da civilização,
onde o paradigma é foco nos resultados, sem a preocupa-
ção com o como, muito na linha de “os fins justificam os
meios”. Mas, eu colocaria mais um item nesta lista, a coo-
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peração, pois todos os envolvidos precisam, simultanea-
mente, estarem disciplinados, com o mesmo objetivo defi-
nido e com a paciência ampliada, principalmente porque
um  deve  segurar  a  onda  do  outro  nos  momentos  de
baixo-astral. É por isto que não é raro o abandono do
barco, quando não há cooperação e compreensão.

Outra  questão  psicológica,  mas  que  afetou  mais  minha
companheira,  é  a  síndrome do ninho vazio.  Apesar  de
não haver uma correlação direta com a opção de vida na
roça, a ausência de vizinhos e uma vida social mais agita-
da faz com que a falta dos filhos e netos seja mais sentida,
em especial pelas mulheres com vocação e instinto mater-
nos  aguçados.  A sensação de inutilidade,  ou seja,  ter  a
percepção de que não se é mais necessário na vida justa-
mente das pessoas mais importantes, destrói objetivos de
vida e faz-se necessário que outras formas de viver sejam
buscadas, quando se pode tentar uma vida de mais liber-
dade. Mas, a liberdade tem seus custos, um deles é dar
sentido à própria existência e este sentido não é algo trivi-
al de se encontrar. Uma vida mais introspectiva e isolada
pode permitir que se aproxime disto com mais clareza do
que em uma vida agitada e sem tempo para si nas grandes
e médias cidades.
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Familiares

Os problemas familiares, diante de situações não conven-
cionais de opções de vida, são agravados por intromissões
não solicitadas, bem como pelos desejos não manifestos
claramente de que tudo dê errado. Até hoje não consigo
responder se o desejo de que a opção pela vida simples e
sem apelos cosméticos superficiais de uma vida na socieda-
de dê errada se deve à inveja ou raiva. Inveja por ver que
é possível fazer opções diferentes e interessantes ou raiva
porque o outro não fez aquilo que queriam que fosse fei-
to, como se a opinião do raivoso devesse  ser  escutada
como ordem. Esta situação de confronto familiar se agra-
va quando a situação financeira é crítica, visto que a única
medida que a maioria das pessoas usam para identificar se
algo é um sucesso ou fracasso é o resultado financeiro,
monetário. Ou seja, ninguém pergunta se você está feliz,
pergunta se você tem dinheiro; se a resposta é negativa,
escuta-se o famoso “eu te disse, eu te disse”. E isto é abso-
lutamente irritante, ainda mais quando se precisa de algu-
ma ajuda financeira, aí a situação familiar vai  pro água
abaixo, e ajudas são recusadas da mesma forma que os
cristãos negam esmolas a um alcoólatra, como se coubesse
ao cristão decidir o que é melhor ou não para o outro. É
sempre mais fácil resolver os problemas de outrem, e os
intrometidos sempre apresentam soluções simples, eficazes
e eficientes com um ar de superioridade de invejar qual-
quer déspota da história, pena que suas soluções não ser-
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vem nem para si próprios. E isto também acontece nas fa-
mílias mais cristãs quando alguém resolve se tornar a ove-
lha negra e não seguir os planos dos mentores para se tor-
narem distintos cidadãos de respeitos moradores de con-
domínios da burguesia em carreiras profissionais de respei-
to, como advogados, médicos ou, melhor ainda, funcio-
nários  públicos  com uma bela  aposentadoria  garantida,
como se isto fosse o indicativo de sucesso supremo. Ouvi,
por  diversas  vezes,  coisas  como:  “se  você quiser  voltar
para a cidade e voltar a trabalhar, eu ajudo, caso contrá-
rio não”. Como se a vida na roça não fosse trabalho, fosse
ser um eterno vagabundo bêbado que não merece a es-
mola. Os valores pelos quais as pessoas são julgadas nesta
nossa sociedade são muito arcaicos e as pessoas ainda de-
sejam ser gurus das soluções dos problemas alheios, mes-
mo que suas vidas pessoais sejam pífias, resumindo-se a,
como diria Raul Seixas, em Ouro de Tolo, “Eu é que não
me sento no trono de um apartamento com a boca escan-
carada cheia de dentes esperando  morte chegar!”.
Este aspecto dos problemas familiares, a intromissão e jul-
gamentos  estapafúrdios,  mudou  muito  minha forma de
ver nossa sociedade, pois sempre achamos que os proble-
mas residem longe, que é sempre o vizinho que faz coisa
errada, e nunca achamos que aquelas pessoas que fazem
nossa sociedade ser tão injusta e podre são tão próximas
de nós, ou seja, que aquelas pessoinhas com um monte de
supostos valores morais acima de quaisquer suspeitas são
as responsáveis por, de fato, nossa sociedade ser o que é.
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A decepção familiar é um fator que aparece muito clara-
mente quando se toma decisões inusitadas.

Ainda há  problemas familiares  de outra  natureza,  a  do
convívio contínuo sob as condições de dificuldades já des-
critas,  ou seja,  morar sob o mesmo teto. Nestas  horas,
lembramos sempre daquele ditado popular: “em casa que
falta o pão, ninguém tem razão”. É neste momento que
todos os problemas se juntam e entram em cena, desde a
falta de ferramentas até a geladeira vazia e a estrada horrí-
vel que não permite que se leve alguém na cidade por es-
tar com dores abdominais fortes ou mesmo dor de dente.
A expressão de sentimentos de revolta, ira,  desespero e
impotência se dá através só do olhar, chega-se a um ponto
que não há necessidade de palavras, até mesmo porque
estas não conseguem dar conta de expressar a complexi-
dade emocional. Nestas horas, abandona-se o barco em
busca de alguma solução ou mesmo apenas uma perspec-
tiva que acenda uma fraca e tênue luz no fim do túnel,
afinal, é muito forte o apelo por uma vida mais fácil na
dita civilização que nos escraviza sem dó nem piedade,
mas que sentimos como se fosse uma gaiola ampla e con-
fortável,  com seus  shoppings,  futebol,  carnaval  e  toda
uma gama de produtos “indispensáveis que não servem
para  nada” e  terminam encostados  num canto da casa
juntando  poeira;  não  é  raro  encontrarmos  abajures  de
mais de quatro salários-mínimos nunca acesos que servem
apenas para que visitas raras e fúteis possam reparar e ali-
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mentar egos dos donos. Ou seja, o motivo que faz muita
gente querer fugir das cidades e suas contradições também
pode ludibriar novamente quando a situação numa casa
está familiarmente complicada.

Campo de Rebanho

Outro aspecto dos problemas familiares e sociais, mais ge-
nericamente falando, é o que chamo de “campo de reba-
nho”, numa comparação com os campos de forças que es-
tudamos na Física (interações gravitacionais, eletromagné-
ticas, fracas e fortes). Desde o início do meu processo de
afastamento social, num primeiro momento por estresse,
pude perceber, mesmo que ainda sem clareza, que há uma
espécie de força que tenta manter os indivíduos humanos
relativamente  juntos,  como  acontece  com rebanhos  de
bovinos (é raro encontrar bois isolados no pasto e, quan-
do isto acontece, ao menor sinal de problema este ermi-
tão dá um jeito de encontrar o resto do gado). Essa força,
que até pode ter algum nome específico na Sociologia, é
responsável por manter as pessoas juntas o suficiente para
formarem um grupo com maiores chances de sobrevivên-
cia da espécie, mas separadas a ponto de garantir a exis-
tência do indivíduo.

Das forças físicas da natureza responsáveis pela existência
dos átomos, em especial o núcleo atômico, a força forte é
capaz de manter unidas partículas que deveriam se repelir
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por terem cargas elétricas idênticas, como os prótons. A
força forte, que é muito mais forte que a eletromagnética,
é capaz de fazer os prótons ficarem juntos, desde que es-
tes estejam muito próximos, pois, se se afastarem, aí a re-
pulsão elétrica fica mais forte e eles se tornam prótons iso-
lados. E, para juntá-los novamente, a energia necessária é
muito alta. Mas, não faz parte deste texto o entendimen-
to das forças nucleares, apenas para expressar uma ideia
que percebo no comportamento humano, a necessidade
de estabelecer relações sociais ou, pelo menos, gregárias. É
como se houvesse uma criação de circunstâncias que fa-
zem indivíduos que estão se afastando do grupo retorna-
rem para ele, mas, se o afastamento for longo, a reunião
não é mais conseguida, o indivíduo passa a ser expulso do
grupo, pelo menos daquele grupo inicial. Pode até haver a
união do indivíduo fujão com outros grupos, como no
processo de formação de novos elementos químicos. Essa
“força” é a responsável pela formação da sociedade hu-
mana, especialmente em tribos, vilas, cidades e megalópo-
les, ao longo da história.

Em resumo, os problemas sociais também têm sua influên-
cia na decisão de se mudar radicalmente de estilo de vida,
em especial para um estilo mais isolado e introspectivo.
Não temos consciência dessas forças e elas são “não-pal-
páveis”, mas elas atuam na humanidade e que, no “cam-
po de rebanho”, podem ser identificadas como os capata-
zes da fazenda, os diabinhos que estão sempre nos empur-
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rando de volta para o pasto ou curral da civilização, atra-
vés das pressões familiares, corporativas, civis, jurídicas, fi-
nanceiras e toda a gama de aspectos sociais que têm sua
complexidade aumentada a cada era, sendo a atual a mais
complexa até o momento, a era da informação. E está aí a
Internet para mostrar que a sociedade atual deu um novo
salto de complexidade e está cada vez mais unificada for-
mando um único ente que não quer perder nenhuma cé-
lula-indivíduo.
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AGROECOLOGIA

Agroecologia é uma ciência multidisciplinar, um campo de
estudos  que promove o manejo ecológico dos  recursos
naturais com a finalidade de integrar a produção e o con-
sumo num sistema sustentável para reequilibrar os aspec-
tos sociais e ambientais que se encontram completamente
distorcidos por conta do uso absurdo de capital e recursos
naturais não-renováveis.

A produção agropecuária atual é similar em todos os as-
pectos à produção industrial, especialmente nas questões
social e ambiental, com a exclusão do operário e o uso in-
consequente dos recursos do planeta. Portanto, é urgente
a mudança de paradigma de produção de alimentos que
permita uma melhor distribuição de renda, eliminação da
insegurança alimentar inclusive no campo e a conservação
e restauração do meio ambiente. Mas a Agroecologia não
promove apenas mudanças na produção, uma mudança
profunda nas relações de consumo já começa a aparecer,
privilegiando relações locais e diretas entre consumidor e
produtor, com formação de redes colaborativas de produ-
ção e consumo responsáveis,  eliminando atravessadores,
valorizando o homem do campo e garantindo produtos
de qualidade. Esta é uma mudança de base, dela podem
decorrer outras mudanças nas estruturas de produção e re-
lações de consumo nos outros segmentos da sociedade.
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Muita confusão ainda é feita com os nomes de produção
orgânica, agroecologia, permacultura, agricultura natural e
biodinâmica. Mas não é uma confusão apenas para o con-
sumidor, os produtores também confundem muito, ape-
nas os grupos mais conectados com os aspectos sociais de
todo o processo é que fazem questão do uso correto, pois
as palavras já foram corrompidas em nome da ganância e
da possibilidade de se cobrar mais caro de consumidores
desatentos.  É  o caso do termo “orgânico”,  corrompido
por produtores que se aproveitaram da possibilidade de
ganhos maiores por apresentarem produtos sem contami-
nação e mais  saudáveis,  numa era em que aqueles que
têm acesso à informação sabem dos riscos  à saúde dos
produtos  convencionais.  Coincidentemente,  quem  tem
acesso à informação são os consumidores com maior po-
der aquisitivo, ou seja, estão dispostos a pagar mais por
um produto que lhes garanta mais saúde, bem como mais
status, afinal, muita gente ainda compra “orgânicos” ape-
nas  para  demonstrar  diferencial  social.  Com  isto,  estes
produtores aproveitaram uma lei de mercado capitalista, a
lei da oferta e da procura. Como a oferta de orgânicos é
pequena,  seu  preço pode ser  elevado, e  isto  estimulou
muitos produtores convencionais a migrarem de modelo
de produção, mas apenas com o objetivo de lucrar mais,
ignorando os demais aspectos deste conceito que envolve
questões sociais e ambientais de forma intensa. Por conta
disto, aqueles produtores mais preocupados de fato com a
visão sistêmica da produção de alimentos desistiram do
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uso do termo orgânico que, além do mais, ainda requer
que se pague por entidades certificadoras que dizem ao
mercado quem produz orgânico. Ou seja, estabelece rela-
ções de desconfiança (não de confiança), relações patoló-
gicas e que têm objetivos exclusivos de agregarem preço, e
não valor, aos produtos. Alguns produtos orgânicos, com
selos de algumas certificadoras mais exclusivistas, podem
custar mais que o dobro do produto convencional, além
de agregar imagem de bom moço ao produtor; por isto
algumas personalidades conhecidas do público em geral
adotam este  modelo.  Daí,  produtores  com visões  mais
amplas preferem o termo “agroecológico” para seus pro-
dutos, para denotarem todos os aspectos positivos da pro-
dução e rechaçar os valores financeiros como os mais im-
portantes. 

E temos, ainda,  a confusão que os consumidores fazem
com os termos, pois imaginam ser simplesmente a questão
de não se utilizar venenos nas plantações. Não se resume
a isto, embora seja um dos aspectos mais relevantes, até
mesmo por conta das considerações econômicas, pois o
uso de sementes transgênicas ou variedades  obtidas por
melhoramentos genéticos patenteados e produtos quími-
cos com royalties absurdos está atrelado ao domínio po-
deroso das corporações que controlam mercados, gover-
nos  e  congressos.  Estas  corporações  também  sustentam
uma poderosa indústria de publicidade e as mídias de en-
tretenimento e distração. Portanto, produtos agroecológi-
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cos são aqueles que, além de não conterem contamina-
ções por venenos, o processo produtivo garante respeito
ao  homem  (psicológica,  social  e  economicamente),  ao
meio  ambiente  e  às  relações  institucionais.  Por  isto,  há
uma grande preocupação dos grupos realmente agroeco-
lógicos  de fazerem chegar à mesa do pobre o produto
sem contaminações; por que pobre pode comer porcaria
envenenada enquanto os ricos podem se dar o luxo de
pagar mais  caro para comer de forma saudável?  Assim,
muitos grupos propõem a comercialização em feiras com
os mesmos preços dos produtos convencionais em super-
mercados, para levar as classes mais baixas também para
as feiras. Eu testei um outro mecanismo para esta aproxi-
mação, para o pobre ter coragem de chegar numa feira
agroecológica: o escambo. No meu caso, eu propus a tro-
ca de produtos por garrafas PET, uma vez que estas garra-
fas são comuns nas cidades e inexistentes nas roças, especi-
almente a minha, onde raramente aparece algum refrige-
rante (afinal,  se  proponho uma vida sem venenos,  por
que deveria beber refrigerante?). Além disto, estas garrafas
realmente têm valor para o produtor agroecológico, para
armazenar os adubos e inseticidas que produzimos, em es-
pecial mijo de vaca. Então, aquilo que não tem valor e
ainda acaba tornando um transtorno nas cidades pode ser
útil nas roças.

Com modelos mais colaborativos ou cooperativos nas re-
lações de consumo, a certificação perde força, pois o con-
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sumidor atua como um sócio do produtor, que é local,
num processo de relações de confiança. Com isto, ainda
de forma embrionária, estão se formando redes de consu-
midores e produtores familiares que permitem, ao consu-
midor, preços similares aos convencionais, eventualmente
até mais baratos por conta da menor perda de produção
por ter o produtor a capacidade de programar melhor a
quantidade a ser produzida, pois a venda está garantida.
Esse modelo, conhecido por CSA (Community Supported
Agriculture  –  Agricultura  suportada  pela  comunidade),
tem crescido de forma lenta e gradual, embora eu ainda
não tenha conseguido expor  estas  ideias  na  região por
conta das dificuldades já discutidas acima, mas faz parte
de meu projeto.

A maior motivação por eu ter adotado a Agroecologia é
minha visão sobre a questão da terceirização de serviços
nas empresas. Sou contra a terceirização de determinadas
funções ou atividades, notadamente aquelas que têm rela-
ções diretas e intrínsecas com o negócio primário da em-
presa, opinião que detalho melhor em outro texto. Com
isto, as técnicas e métodos da Agroecologia garantem do-
mínio sobre todo o processo produtivo, desde a produção
das próprias sementes até a elaboração de adubos e repe-
lentes de pragas. É claro que é um processo trabalhoso,
por isto muito produtores preferem correr até o mercado
e comprar suas formulações de N-P-K para adubar uma
plantação ou o glifosato para controle de ervas invasoras,
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mas os adubos produzidos pelo produtor são mais com-
pletos, contém diversos outros nutrientes e micronutrien-
tes não encontrados comumente, como é o caso da calda
que se obtém através de fermentação anaeróbica de ester-
co de animais, borra de café, cinza de fogão de lenha, cal-
do de cana, restos de plantas, leite e urina de vaca. Diga-
se de passagem, a urina de vaca é muito útil ao pequeno
produtor, tanto para adubação quanto para evitar ataques
de pragas.

Outro aspecto importante é a produção de sementes cri-
oulas, que são antigas e não passaram pelo processo de
melhoramento ou transgenia, garantindo diversidade na
plantação.  Um aspecto muito interessante  das  sementes
crioulas é o mecanismo de troca de sementes, que permite
a integração e relacionamento entre produtores de diver-
sas regiões. Não raro, alguns produtores tornam-se refe-
rência por terem um banco de sementes e é nestes locais
que se promovem encontros para as trocas de sementes,
produtos e experiências.

Não apenas o produtor agroecológico, mas todos os pe-
quenos e familiares devem considerar que a diversificação
de culturas e agregação de valores aos produtos é funda-
mental para garantir qualidade e sustento da família. A di-
versificação  é  a  estória  de  “não manter  todos  os  ovos
numa mesma cesta”, além de permitir que a diversidade
de culturas promova um controle natural de pragas e au-

64



mento da qualidade do solo; é o uso de conceitos como
“plantas amigas”. A diversificação também é um dos prin-
cípios de SAF – Sistemas Agroflorestais – onde se cultiva a
área com plantas de diversos portes e características, des-
de hortaliças, pequenos arbustos até árvores, tanto frutífe-
ras como para madeira ou recomposição de matas.  No
SAF, ao final tem-se uma floresta economicamente viável,
mas que já começou viável com as plantas de ciclo curto
que foram servindo de adubo para as da próxima suces-
são, até mesmo porque os tratos de uma horta são mais
frequentes, com isto as plantas de cilo médio e longo se
beneficiam destes tratos. Mas a diversificação não é só de
plantas,  mas  também de  animais,  para  se  ter  um ciclo
completo, com restos animais servindo de adubos, fertili-
zantes e inseticidas até os restos culturais servindo de ali-
mento aos animais. Um caso bem simples é o das cabras,
que se fartavam com laranjas, batata-doce, folha seca de
mandioca,  folhas  de  bananeiras  e  casca  e  sementes  de
abóboras. Aliás, sementes de abóboras servem como ver-
mífugo. Em contrapartida, o esterco curtido e a urina das
cabras serviam para as plantas. 

Mas, não apenas a diversificação cultural e de criação é
importante,  a  agregação de valores  aos produtos é im-
prescindível  ao  pequeno.  Como praticamente  todos  os
produtos da roça são commodities, produtos cujos valores
são estabelecidos por um mercado sem a interferência do
produtor (basta ver os valores pagos aos produtores de
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leite), agregar valor ao produto com processamento míni-
mo ou transformação agroindustrial é fundamental para o
sucesso, e não é exagero. O pequeno produtor não deve
vender o leite,  mas o queijo, de preferência queijos de
alto valor e do tipo duro, para evitar perdas quando não
se puder sair para vender por causa da estrada. Não deve
vender abóboras in natura, mas o doce de abóbora, apro-
veitando os restos na produção animal. Do maracujá faz-
se uma excelente geleia. Pimentas, temperos em geral, er-
vas, etc. O pequeno produtor tem que ter uma agroindús-
tria, ainda que artesanal.

Portanto, eu não poderia adotar um modelo diferente de
produção, pois assim eu posso garantir coerência com to-
dos os aspectos que me levaram a buscar uma vida mais
simples e abandonar hábitos e costumes que vejo como
nocivos ao indivíduo e à comunidade.
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APRENDIZADO

Neste tempo em que ficamos integralmente vivendo da
roça, aprendemos muitas coisas, contrariando a percepção
inicial de que alguém isolado num mundo sem movimen-
to aparente, onde tudo é devagar, só pode aprender a
meditar. O mais óbvio de todos é que a vida no campo,
ainda mais sem fonte de renda externa, não é bucólica
como vemos nas fotos com vaquinhas no pasto e fumaça
nas chaminés. É dinâmica e com uma grande variedade de
acontecimentos e correlações que nos permitem aprender
sobre coisas muito simples, mas muito úteis ou, pelo me-
nos,  interessantes.  É  bom  salientar  que  o  aprendizado
também é dinâmico, o que se acha verdade num dado
momento, posteriormente somos confrontados com situa-
ções que nos provam o contrário, portanto, o que eu es-
crevo hoje poderá ser diferente amanhã.

Baseado no princípio de compartilhamento que descrevi
nas motivações, penso que os conhecimentos de uma vida
no campo devem ser comuns a todos, deveriam fazer par-
te do currículo escolar, que hoje é norteado apenas para
gerar  macaquinhos  incapazes  de  sair  de  suas  caixinhas,
mas com uma incrível capacidade de produzir o que for
determinado - “quem faz tudo direitinho, ganha o seu bis-
coitinho”.  Escolas,  urbanas ou não, deveriam ensinar as
crianças a plantarem e cultivarem uma horta ou um po-
mar, cuidar de alguns bichos, para ensinar o limite do tem-
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po e a percepção de projetos de longo prazo, além do
trabalho coletivo, algo praticamente inexistente em nossa
sociedade. Os futuros profissionais trabalham juntos com
outras pessoas, mas cada um fazendo sua parte e de olho
na função do outro, sem o companheirismo. Entretanto,
acho que seria muito mais útil ainda que adolescentes, por
exemplo, passassem um período de, pelo menos, um ano
numa comunidade rural, na lida diária. Com certeza agre-
garia muito mais na vida de uma pessoa que um ano de
serviços militares. O problema é que a maioria acha que
isto é perda de tempo, vai atrasar um ano na vida de ma-
caquinhos.

Também pude aprender, ou reaprender, que a capacidade
do ser humano em propagar informações alheias é intrín-
seca, você pode estar numa imensa e densa comunidade
de grandes centros ou nas roças isoladas com apenas dois
ou três vizinhos distantes mais de três quilômetros que a
sua vida fará parte das rodinhas de conversas. Saberão coi-
sas sobre sua vida que você achava que eram fantasias. A
fofoca é realmente uma das coisas mais desagradáveis que
se encontra por aí, é notória a capacidade do ser humano
falar sobre outros seres humanos, ainda mais quando o as-
sunto é pejorativo e depreciativo. Encontrei muita dificul-
dade em conversar sobre ideias novas com os vizinhos,
discutir temas como Agroecologia, sistemas agroflorestais,
recuperação de nascentes  e margens de cursos  d'água é
algo  praticamente  impensável.  Estes  assuntos  só  foram
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possíveis  com outros  “fugitivos”  da  civilização que,  em
breve,  serão  maioria  nas  roças,  pois  está  havendo  um
grande êxodo urbano. 

Talvez a coisa mais importante que aprendi nestes tempos
de roça com todas as dificuldades e prazeres relatados foi
o uso de ervas medicinais. Não é como quando se está na
cidade e por qualquer dor de barriga se procura um médi-
co  que  prescreve  um analgésico  qualquer  de  farmácia,
lembrando que este médico participa dos mecanismos da
indústria farmacêutica. Ou ainda, quando se passa no hos-
pital e recebe um diagnóstico de virose, fica uma tarde re-
cebendo soro com alguma medicação convencional e es-
cuta  do  médico  a  seguinte  recomendação:  procure  um
médico. E isto acontece de forma ampla, geral e irrestrita,
mesmo para quem tem um bom plano de saúde, com a
única diferença pelo sorriso no rosto dos prestadores de
serviços. Mas, voltando ao aprendizado e ao que ainda
poucos sabem, as ervas medicinais são, de fato, uma exce-
lente solução, não só pra quem vive na roça, mas em es-
pecial. Não foram poucas as vezes que lancei mão deste
recurso para aliviar dores, sintomas e até mesmo curar al-
guma enfermidade.

Sem querer transformar este pequeno texto num guia de
ervas, até porque os resultados que obtive não constituem
estudo científico  pelo  simples  fato  de  ser  utilizado por
poucas pessoas, posso relatar algumas situações que refor-
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çaram minha ideia neste tipo de solução, já que sempre
fui adepto ao uso destas ervas, com frequência recuso os
remédios industriais. Rotineiramente fazemos uso de algu-
mas plantas na forma de chás, infusão ou mesmo o mace-
rado. É o caso da camomila, alecrim, erva-doce, as três ci-
dreiras (melissa, lívia e capim-limão) e boldo. Fiz uso in-
tensivo de babosa (Aloe Vera) também.

A camomila, além de sabor suave e agradável,  ajuda a
acalmar para uma noite mais confortável, mas também re-
duziu  muito  as  crises  alérgicas  de  minha  companheira.
Quando o uso era diário, suas crises alérgicas respiratórias
cessavam.

O alecrim, que descobri ser muito útil para dores de cabe-
ça, também diminuiu demais as crises de fibromialgia da
companheira.  Tentei  entender  essa  correlação,  percebi
que, provavelmente, deve-se ao fato de o alecrim estar as-
sociado ao sistema nervoso e a fibromialgia ser uma doen-
ça relacionada aos neurotransmissores. Eu, particularmen-
te, entendo a fibromialgia como as tais dores fantasmas, as
dores que amputados têm nos membros retirados, ou seja,
a dor é no cérebro e não onde parece doer, pois onde se
reclama da dor não há absolutamente nada de errado. De
qualquer forma, parece ter sido o uso rotineiro do alecrim
nos períodos de crise. Posso dizer que, mesmo para o ob-
servador, é uma das piores dores que alguém pode supor-
tar, pois ela piora com a tensão, depressão e estresse, ou

70



seja, quando a dor se instala ela vai piorando por conta
do próprio estresse que ela gera.

Já o boldo, comumente conhecido por sua atuação no fí-
gado, realmente ajuda nas más digestões, boca amarga ou
quando se exagera em comidas gordurosas.  Percebi que
atua como fortificante, quando se está desanimado e com
pouca vontade de trabalhar pesado um copo de boldo
bem macerado ajuda bastante, talvez por atuar no fígado,
considerado o centro do fogo interno em culturas orien-
tais. Então, em caso de desânimo, use boldo.

Já as cidreiras, fazemos uso rotineiro, parece que ajudam a
ter  uma noite mais  agradável,  calma. Considero apenas
bons chás, tal como o hibisco, que, além da geleia, dá pra
fazer um chá de cor atraente e de gosto marcante, mas
que deve ser evitado por quem tem problemas com cálcu-
los renais, por conta da quantidade de oxalato de cálcio.

Apesar de ser conhecido como erva para os males da gar-
ganta, usada em xaropes, o poejo foi fundamental para
aliviar as fortes náuseas e enjoos da companheira que pe-
gou dengue ao visitar o neto no interior de São Paulo. Re-
tornou para casa em “petição de miséria”. Como não po-
deria ser diferente, levei-a ao hospital e o médico deu re-
médios para o enjoo e aplicou soro durante toda a noite
e mandou pra casa no dia seguinte no mesmo estado em
que chegou, mas com a recomendação de procurar um
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médico. Poejo e uma dieta com bastante inhame ajudou
sobremaneira, com um detalhe, o enjoo passou quase que
instantaneamente. Por isto digo com frequência: em caso
de doença, não me levem para um hospital, me deixem
curar sozinho ou morrerei pela doença e não de raiva. É
impressionante como fico mal quando levo alguém a um
hospital, o desrespeito com o próximo é algo absurdo, as
pessoas que trabalham na área de saúde, em sua maioria,
negligenciam o atendimento porque podem colocar a cul-
par num ser etéreo que ninguém pode socar o nariz, o go-
verno. É sempre assim, dizem que não podem fazer nada
porque o governo não dá condições, por isto ficam com
os traseiros imóveis nas cadeiras. Em resumo, o mato que
tenho em casa é mais útil que nosso sistema de saúde, pú-
blico ou particular.

Como sou muito branco, te-
nho vários problemas derma-
tológicos  pela  exposição ex-
cessiva ao Sol, manchas e al-
guns  caroços.  O  uso  diário
da babosa, aquela gosma in-
terna  às  folhas,  elimina  as
manchas  e  diversos  proble-
mas de pele. Claro, não uso
protetor  solar, normalmente
uso chapéu e roupas de man-
ga comprida, mesmo no ca-
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lor, mas as mãos sempre ficam expostas. O uso da babosa
como protetor solar também demonstrou ser eficaz, redu-
zindo e até mesmo evitando o aparecimento das  man-
chas. Nunca fiz uso interno da babosa, ainda.

Também para questões dermatológicas, descobri que a ca-
lêndula é muito útil para picadas de insetos, desde marim-
bondos e vespas até formigas. E descobri da melhor for-

ma, eu estava na horta,  re-
gando,  quando  pisei  num
formigueiro; a ardência e co-
ceira começou na hora, sem
saber o que fazer, olhei  em
volta e peguei  as flores  das
calêndulas  e  esfreguei.  Em
pouquíssimo tempo a cocei-

ra parou e nem calombos apareceram. Em outras ocorrên-
cias o mesmo se deu, para qualquer picada de insetos eu
uso as flores da calêndula, o que é uma pena, afinal, as
flores são muito bonitas.

Outra erva muito interessante é a losna ou absinto. Pro-
blemas  estomacais  são realmente  resolvidos  com ela,  o
problema é que poucas pessoas conseguem beber, é extre-
mamente amargo. Também fiz uso da losna como chá oní-
rico, ou seja, para estimular sonhos, pois dizem que os so-
nhos deste tipo são conscientes. De fato, os sonhos sob o
efeito do chá foram estranhos, com vários níveis e fiquei
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consciente  de que  estava  sonhando durante  os  sonhos.
Não insisti neste “treinamento” por outros motivos, mas
retornarei a eles em breve.

Problemas renais, inclusive com eliminação de cálculos, fo-
ram resolvidos com o famoso chá de quebra-pedra conju-
gado com chapéu-de-couro. A água de feijão azuki, após
molho durante a noite toda, também é diurético.

Ou seja, o que precisamos para nos curar está à disposição
no mato. Existem muitos livros e estudos sérios sobre as
ervas medicinais, bem como o conhecimento dos antigos
moradores das roças.  De todas as comparações que fiz,
lembrando que sem considerações científicas, os resultados
através das ervas foram melhores e mais duradouros que
os tratamentos convencionais, mesmo no caso de remédi-
os que utilizam princípios ativos de plantas. Mas os princí-
pios ativos, isolados, podem não fazer o mesmo efeito, já
que na planta ele é combinado com outras diversas subs-
tâncias, e este conjunto é que deve ser responsável pela
cura. Ou seja, nosso princípio analítico e cartesiano de se-
parar  tudo  nos  impede  de  encontrar  soluções  integrais
para nossos problemas, além, é claro, dos objetivos já co-
nhecidos de nossas indústrias farmacêuticas.

Outra questão que tive tempo de contemplar, mas que
antes eu apenas a deixava em banho-maria, é sobre o uso
da carne na dieta considerando a questão da morte ani-
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mal para nossa alimentação. Embora eu já tivesse matado
porcos e galinhas, eu ainda não respondia racionalmente
pelo fato, ou seja, matava porque era preciso e não fazia
questão de me aprofundar no assunto naquele momento,
até porque ter pena de um animal durante sua morte é
garantia de que a carne não será muito boa. Pragmatica-
mente matava,  comia e pronto. Mas,  neste período de
roça, tive tempo para pensar mais detalhadamente sobre
o assunto e comparar as situações, observar a digestão, o
que os outros animais percebiam, o que outros moradores
falavam sobre o assunto, etc. 

O primeiro ponto nesta questão, que muitos vegetarianos
não consideram, é o fato de que plantas também perce-
bem, sentem e sofrem. Contrariando nosso pré conceito,
que diz que plantas não têm sistema nervoso, portanto
não podem sentir, só posso dizer que é um argumento ex-
tremamente antropocêntrico, julgar qualquer outra coisa
com base exclusivamente na nossa visão. Sem entrar em
muitos detalhes para não fugir ao tema principal e consi-
derando que existe muita literatura antiga sobre o tema,
posso dizer que as plantas percebem quando serão arran-
cadas sem dó nem piedade. Uma cebola, por exemplo, é
arrancada bem antes de completar seu ciclo reprodutivo,
sem dar sementes, o que ocorre com cerca de dois anos
de cultivo, ou seja, elimina-se um ser antes mesmo que ele
tenha garantido sua continuidade, por exemplo. Com ex-
ceção das frutas em geral, que podemos considerar uma
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oferta do mundo vegetal para o mundo animal em troca
da propagação de sementes, as demais plantas são devo-
radas com o sofrimento delas. Ou seja, eu, particularmen-
te, não percebo distinção entre alimentos vegetais ou ani-
mais  no quesito morte  prematura e dolorosa.  O que é
bem diferente de crueldade, diga-se de passagem. O fato
de se abater um animal não implica que devemos tratá-lo
com violência em todas as fases de sua vida. O mesmo eu
posso dizer das plantas, que requerem atenção e cuidados
similares.

Com o dilema de não comer ou comer carne, passei um
bom tempo sem a ingestão dela,  não me privando de
ovos ou leite, nesta época de cabra. Diferentemente do
aspecto “filosófico”, o aspecto fisiológico da ingestão de
carne demonstrou bastante diferença, em favor de uma
dieta sem carne, pois todo meu metabolismo mudou, os
cheiros  corpóreos  ficaram mais  suaves,  especialmente  o
suor. De fato, senti muita diferença, inclusive no humor, fi-
quei mais calmo, menos irritadiço e reativo e com menos
sensação de peso. Por outro lado, sentia necessidade de
me alimentar mais vezes ao dia, ainda que com coisas le-
ves,  como frutas.  Ou seja,  não radicalizei  (pelo  menos
neste quesito), como carne se for preciso, mato animal ou
vegetal, tanto faz, mas só não pratico crueldade.

Embora eu já tivesse aprendido que as pessoas valorizam
apenas os resultados financeiros, que os amigos desapare-
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cem quando o sol se esconde, esta situação ficou ainda
mais clara. Quando cheguei, tinha dois carros, embora ba-
ratos, o jipão velho e preto dava ares de carro de gente
importante.  Havia  uma certa bajulação dos  novos  vizi-
nhos,  afinal,  chegou  um  cara  diferente,  com  mãos  de
quem trabalhava na cidade, falava direito e tinha um car-
ro grande e bonito. Era a nova sensação do pedaço. Che-
guei a ouvir comentários de que eu era um juiz aposenta-
do, e quem falava isto se gabava de ser meu “amigo”,
para dar ares de que teria costas quentes. Também era res-
peitado pelos funcionários da prefeitura local, que chega-
ram a arrumar a estrada nesta época, pois achavam que
eu era um importante produtor. O tempo foi passando, a
situação se deteriorando e, quando fiquei sem carro, sem
dinheiro e todos passaram a ter certeza de que eu não era
um juiz aposentado nem produtor rico, sumiram todos,
exceto aqueles que queriam comprar o resto do gadinho
ou animais bem barato, na bacia das almas. Os abutres de-
ram as caras e ficaram esperando a carniça esfriar. E a es-
trada ficou difícil  até para transitar a pé. Claro, sempre
tem uma ou outra pessoa que não é tão arredia aos po-
bres, são os mais espertos da sociedade, aqueles que só fe-
cham portas se puderam manter pelo menos uma janeli-
nha aberta. E uma parcela ínfima é de pessoas que real-
mente se preocupam com o seu semelhante, que acredi-
tam no caminhar em conjunto, que apostam na solidarie-
dade, que são capazes de esticar uma mão sem esperar pe-
gar numa nota de dinheiro. E isto vale para todo tipo de
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pessoas, da família, do antigo trabalho, dos vizinhos, dos
pobres, dos ricos, sem distinção de qualquer tipo. Aliás,
diga-se de passagem, quem mais rejeita pobre é o pobre,
aquele pobre de espírito que bajula o rico esperando ga-
nhar alguma coisa, qualquer coisa.

Mesmo ainda as pessoas da roça não tendo a noção do
companheirismo, iniciar a prática de trabalhos de coope-
ração é importante. Eu costumo falar com os vizinhos, e
estes têm repetido ainda que de forma demagógica, que:
neste fim de mundo, se um vizinho não puder ajudar o
outro, estamos ferrados. Mas, esta prática ainda é compli-
cada, pelo ranço da cultura antiga, das brigas de famílias,
interesses escusos, etc. Especialmente nestes momentos de
esvaziamento das zonas rurais,  é muito importante este
movimento de colaboração, seja na hora de trazer alguma
compra quando um vai até a cidade, seja na hora de em-
prestar um curral para o vizinho embarcar um gado, seja
na hora de olhar os bichos do outro quando o dono pre-
cisa se ausentar. Isto, tal como acontece nas cidades, não é
comum, ainda,  pois  os  moradores  mais  antigos  têm os
mesmos problemas dos indivíduos na atual sociedade, o
egoísmo, a inveja e a vontade de se dar bem a qualquer
custo. Mas,  tem mudado, com novas pessoas  chegando
nas roças, com mentalidades diferentes, isto está forçando
o antigo homem do campo a rever alguns valores e perce-
ber que o lucro é maior com a colaboração.
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REDES DE COOPERAÇÃO

Sabemos que precisamos de uma nova forma de relacio-
namento entre produtores e consumidores, pois o atual
mecanismo está  inundado pela  sujeira  das  corporações,
pela ganância dos inescrupulosos e por custos acessórios
que encarecem os produtos sem agregação real de valor,
como é o caso dos atravessadores. Por isto, várias formas
têm sido tentadas em diversas regiões, e o cooperativismo
é a mais antiga delas.

O cooperativismo surge do movimento “a união faz a for-
ça” e, de fato, ajudou muito diversos produtores a conse-
guirem fazer o que não sabem fazer, comercializar. A gran-
de maioria dos produtores sabe produzir e só, sair da pro-
priedade para comercializar seus próprios produtos é algo
impensável, seja pela falta de tempo, seja por receios e di-
ficuldades. O cooperativismo também ajudou na troca de
experiências e melhorias do processo produtivo, aumen-
tando a qualidade do produto e da vida do produtor e
sua família. E iniciou um processo bem interessante de eli-
minação do atravessador. Mas ainda não é o mundo ide-
al, pois é uma relação típica de centralização, de empode-
ramento de alguns, pois  alguns assumem a liderança da
cooperativa e daí para o modelo de gestão centralizada
com poder nas mãos de poucos é um pulo – a antiga rela-
ção de um para muitos. E isto aconteceu em vários luga-
res. Também não considera o consumidor como parte ati-
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va da cadeia, é apenas o destinatário passivo dos produ-
tos e serviços da cooperativa, que nada mais é que uma
empresa  com sócios/acionistas  produtores.  De  qualquer
forma, bem melhor que vender tudo para um atravessa-
dor que vai encher um caminhão e entregar em algum
centro de abastecimento corrompido.

Os produtores agroecológicos, no geral, se reúnem em fei-
ras para comercializar e formar grupos para trocas de se-
mentes crioulas e alguma experiência. Muitas vezes orga-
nizam dias de campo com auxílio das empresas de exten-
são rural (Emater); nestes dias, muitos produtores seguem
para o sítio de um produtor que adota técnicas novas que
devem ser difundidas para os outros. Embora a ideia seja
antiga, vejo como um embrião de uma forma mais elabo-
rada e orgânica. De qualquer forma, muitos produtores
deste  segmento  agroecológico  ainda  vivem na  base  do
cada um por si  e os governos contra todos, apesar das
propagandas dizendo o contrário. Ou seja, ainda uma re-
lação de um para muitos.

Por falar em governo, como não poderia ser diferente, ele
já deu um jeito de se meter na organização dos produto-
res,  criando  regras  esdrúxulas  e  baseadas  em princípios
que eu considero absurdos: a fofoca, a inveja e denúncias.
São as OCS's (Organização de Controle Social), que ser-
vem,  inclusive,  para  dar  certificações  de  orgânicos  aos
produtores. Essas organizações são utilizadas como meca-
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nismo de fiscalização e controle do Estado num segmento
que ele  não tem capilaridade para  fazer, ou  seja,  cada
membro da organização fiscaliza o outro e, se encontrar
coisas erradas, informa ao Estado. Por exemplo, quando
um produtor perceber que outro produtor esta melhoran-
do sua propriedade, comprando um carro novo ou um
trator, algum outro produtor pode pedir uma inspeção na
propriedade dele para verificar se ele ainda pratica os mé-
todos acordados ou está fazendo algo diferente não per-
mitido para ampliar lucros. Ou seja, fofoca e inveja moti-
vam o denunciante. Eu vejo isto como métodos baseados
em patologias, é a suposição de que todos são culpados
até que a vistoria prove o contrário. São relações baseadas
na desconfiança, não tem muitas chances de sucesso, já
partem da premissa que o outro é safado. Embora, deve-
se ressaltar, o discurso e apresentações deste mecanismo
pelo Ministério da Agricultura é bonito e remete a princí-
pios honestos, justos e igualitários.

Comparando com o que tem acontecido com o advento
da Internet, que permite uma relação de difusão de infor-
mação de muitos  para  muitos,  venho tentando discutir
uma nova forma de organização dos produtores e consu-
midores. Daí surge a ideia de redes de cooperação, um or-
ganismo que deve relacionar diversos produtores com di-
versos consumidores em grupos do tipo células que se re-
lacionam entre si através da Internet. Ou seja, cada célula
é um grupo local de produtores e consumidores que defi-
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nem o que deve ser produzido para atender este grupo, e
que estas células se relacionam com outras para fortalecer
cada uma, seja na comercialização dos excedentes, seja na
negociação com outras entidades para garantir seus inte-
resses comuns. É uma ampliação e reunião de alguns con-
ceitos de CSA e cooperativas, sem a centralização. A im-
portância da autogestão da rede e suas células é impres-
cindível para o sucesso deste modelo.

Outra coisa importante é que o nascimento de cada célula
deve ser isento dos interesses  políticos locais,  pois  já vi
muitos  grupos  morrerem antes  de  nascer  por  conta  de
aparecer um candidato a vereador ou prefeito querendo
assumir a paternidade e o controle. Pela própria natureza
deste tipo de organização, a presença política em seu sen-
tido original é necessária, mas o cuidado com o interesse
pessoal de políticos deve ser pleno. 

Outra característica, talvez a mais importante, que deve
ser considerada é a estigmergia, que seria algo do tipo dei-
xar as coisas acontecerem da forma mais natural possível.
Estigmergia é um conceito exposto pela primeira vez por
um biólogo francês, Pierre-Paul Grassè, sobre a organiza-
ção dos formigueiros. Ao contrário do que se imaginava
antes, não é o poder central de uma formiga rainha que
determina como as coisas devem funcionar, cada formiga
cuida de sua vida de forma individual, espontânea e auto-
dirigida,  respondendo  aos  estímulos  deixados  por  cada

82



uma das outras nas trilhas, os rastros e marcas (daí o ter-
mo stigma). Outro pesquisador, Mark Elliot, usou o termo
estigmergia para explicar como a coordenação de grupos
sociais humanos é atingida sem consenso prévio, negocia-
ções e centralizações, mas com ações individuais  que se
passam na sociedade.

Há cerca de vinte e cinco anos eu sou defensor da ideia
do software livre, o Linux em especial, de cujo desenvol-
vimento eu cheguei a participar, justamente de forma es-
tigmérgica, ou seja, cada um vai fazendo sua parte e inte-
grando  ao  sistema.  No  meu  caso,  desenvolvi  suportes
para algumas placas de redes que não tinham no kernel e
eu precisava deste suporte porque eram as placas que eu
tinha. Daí o kernel passou a suportar essas placas, para to-
dos os usuários do sistema. Não é à toa que a gente se re-
feria a este tipo de trabalho com “o trabalho de formigui-
nha”. Este conceito de estigmergia é muito usado em in-
formática, até em algorítimos de inteligência artificial.

Portanto, a ideia é que as redes de cooperação surjam des-
ta  forma,  onde  cada  produtor  e  cada  consumidor  seja
uma formiguinha, cada grupo local seja um formigueiro, e
que estes formigueiros sejam integrados através da Inter-
net. Particularmente, prefiro o uso do termo colmeia, me
parece mais  positivo e orgânico, já que formigas fazem
um grande estrago na agricultura e as colmeias, ao contrá-
rio,  são  imprescindíveis  pela  polinização,  produção  de
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mel, própolis e geleia real. Então, o que chamo de redes
de  cooperação pode  ser  descrito  como a  formação de
uma rede de colmeias, cada colmeia de vários tipos dife-
rentes  de acordo com as questões regionais  e locais  de
suas abelhas, tal como a diferenciação dos tipos de abe-
lhas  (africanizadas,  sem ferrão, etc),  usando um sistema
virtual na Internet para integrar as colmeias. Com isto, as
relações entre as abelhas (consumidores e produtores) pas-
sam a ser de maior complexidade, de muitos para muitos,
dificultando a centralização do poder, em especial dificul-
tando os governos e seus elementos podres de interferi-
rem provocando o colapso de um sistema autogerido em
um com poder centralizado.
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QUER IR PARA A ROÇA?

Se você pensa em seguir o caminho da roça, é prudente
antes planejar muitos aspectos, não só a questão financei-
ra ou aspectos técnicos. Se você chegou até aqui, conse-
guiu perceber que de bucólica a vida na roça pode não ter
nada, é muito diferente de passar finais de semana em ho-
téis fazenda ou no sítio daquele amigo de trabalho.

No caso de comprar um pedaço de terra, o fator mais im-
portante para mim sempre foi ÁGUA, e foi assim desde
meus ensaios de vida isolada em Teresópolis – RJ. É im-
prescindível  que a propriedade seja  farta de água,  com
nascentes altas em áreas que não hajam cultivo de nada
acima, de preferência matas de topos de montanha, para
garantir que ninguém jogue veneno nem esgoto. A minha
regra de busca por terra sempre foi: sítio em fim de linha,
água alta e ninguém sujando a água. Claro, a regra de fim
de linha não agrada muita gente, a maioria prefere sítios
mais próximos de estradas e cidades. De qualquer forma,
a água deve ser considerada a primeira premissa, se não ti-
ver água nestas condições, haverá problemas futuros, es-
pecialmente no que se refere à perfuração de poços artesi-
anos.

Outro quesito que me interessa é a orientação do relevo e
o solo. Em áreas  montanhosas,  procure por terras  com
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montanhas com a maior parte das faces para o norte, as-
sim você garantirá boa insolação o ano inteiro. Já o solo,
quanto menos utilizado em cultivos com químicos melhor.
De qualquer forma, qualquer solo pode ser adequado e
preparado para o que se deseja, vai depender da capaci-
dade de investimento,  por  isto  eu  prefiro solos  mistos,
arenosos  e  argilosos,  assim  posso  ir  diversificando com
mais calma.

Outro aspecto muito importante na escolha por viver na
roça é a independência do Estado e seus governos, notori-
amente corruptos, inescrupulosos, ineficientes, ineficazes e
incompetentes. Apesar de ser impossível se livrar definiti-
vamente destes parasitas, seja no quesito taxas e impostos,
seja na burocracia que os parasitas públicos exigem que
cumpramos para vender um boi ou uma semente, é im-
prescindível que você dependa o mínimo possível do Esta-
do, em especial das pessoas que o compõem, pois estas
querem apenas justificar sua autoimportância e insubstitui-
bilidade; e não adianta você falar que paga impostos e
quer serviços em troca, ainda mais quando você se torna
um simples agricultor, desprezível aos olhos de muitos. As-
sim, garanta seu transporte e de sua produção de forma a
não depender da qualidade dos acessos, jipes 4x4, motos
e uma carroça com tração animal para casos mais compli-
cados são coisas que se deve ter sempre à disposição. Para
evitar  transtornos,  faça  um  simples  curso  de  mecânica
para manutenções emergenciais nos veículos.
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Ainda no quesito independência do Estado, apesar de ser
natural que isto ocorra, é bom ter em mente e se preparar
para o uso de ervas medicinais e algumas terapias alterna-
tivas para os tratamentos daquelas situações mais comuns.
Também é interessante estabelecer  relacionamentos com
profissionais de saúde para que possam ser acessados dire-
tamente em casos mais graves, ou mesmo um plano de
saúde (opção que não me atrai, filosoficamente), deixan-
do como última opção o uso do famigerado sistema pú-
blico de saúde.

Na questão de educação, caso seja necessário, existem di-
versas alternativas interessantes, como escolas em tempo
integral em zonas rurais que são ONG's, ou seja, não são
do Estado e mantém um tipo de relacionamento muito di-
ferente com a sociedade, baseado em trocas de produtos,
serviços ou, em último caso, dinheiro.

Por fim, lembro que a maioria de nós, “urbanóides”, não
tem a noção exata do que significa tempo na roça. Não
adianta chegar no campo com muita vontade de trabalhar
e achar que em 3 meses já comerá de tudo produzido por
lá; não, isto não acontecerá, a menos que se compre uma
propriedade em plena produção. Assim,  é  bom ter  um
bom planejamento de investimentos e despesas por um
prazo não inferior a dois anos, considerando, também, a
falta de recursos humanos disponíveis no campo. 
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MENSAGEM

Algo que aprendi muito importante neste último trecho
de minha caminhada é a valorização do homem do cam-
po, aquele sujeito aparentemente distante de nossas vidas
e de nossas vistas, mas que tem uma vida dura, difícil, ne-
gligenciada pelos homens e mulheres públicos e esquecida
por cada um de nós. É o profissional menos valorizado
socialmente,  mas  o  mais  importante  para  nossas  vidas,
sem ele simplesmente não sobrevivemos, são os agriculto-
res familiares que garantem cerca de 70 % do alimento
em nossas mesas; são eles os responsáveis pela garantia de
vida do indivíduo. Por isto digo que nossa sociedade é
doente, pois os profissionais que garantem a vida de cada
indivíduo não têm valor, seguidos, bem de perto, pelos
professores, outra categoria estupidamente desvalorizada
e que é  responsável  por  preparar  os  indivíduos  para a
vida na sociedade, ou seja, alimentam a estrutura básica
da humanidade enquanto espécie, as relações entre os in-
divíduos. Enquanto os pequenos produtores garantem um
indivíduo saudável,  os  professores  garantem as  relações
saudáveis  entre  estes  indivíduos;  como são profissionais
considerados de menor importância, nossa sociedade ado-
ece e apodrece. Espero, com este pequeno relato, contri-
buir para que os agricultores familiares sejam minimamen-
te respeitados, pois  o trabalho de colocar alimento nas
mesas de cada um de nós, do peão assalariado das perife-
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rias até a mais alta classe de nossa sociedade, é duro, difícil
e com os maiores riscos, riscos que nenhum investidor ca-
pitalista correria. São os verdadeiros empreendedores!
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CONCLUSÃO

Parece que errei ao usar como subtítulo a expressão “para
a simplicidade do campo”, já que foram diversos os so-
nhos, problemas e até falamos em aumento de complexi-
dade. Mas, isto não impede de que a vida na roça seja
simples e repleta de momentos simples e felizes. É exata-
mente isto, a simplicidade pode ser usada para resolver si-
tuações que consideramos problemas complexos. Acredito
que mesmo os problemas mais complexos podem apre-
sentar soluções extremamente simples, capazes de nos dei-
xar com aquela cara de otário: por que não pensei nisto
antes?

Também não posso deixar de dizer e recomendar que to-
dos errem, assim como eu cometi inúmeros erros. Como
sempre digo a meus filhos: por favor, cometam erros, mas
sejam criativos e cometam erros diferentes dos meus, as-
sim eu também aprendo. A natureza depende dos erros
para provocar mutações, se não fossem os erros nas cópias
de DNA, simplesmente ainda seríamos um monte de vírus
flutuando por  aí  sem a menor graça.  Portanto, aqueles
que querem mudar a vida, experimentar um novo jeito de
viver e procurar o caminho da roça, colaborem de forma
estigmérgica para que possamos mudar nossa sociedade e
sejamos felizes, apesar dos erros.
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A vontade das pessoas de mudarem a vida e a sociedade é
muito  mais  comum do  que  imaginamos,  acontece  que
muitos  apenas  manifestam essa  inconformidade quando
estão tristes ou irritados com alguma coisa fora da rotina,
sem perceberem que é justamente essa rotina que está er-
rada. Se realmente há uma vontade de mudar sua vida, a
vida de seus vizinhos e amigos, vá em frente, lute pelo
que acredita. E se sua vontade for de uma vida produtiva
sem a sensação de estar numa gaiola, procure passar mais
tempo no campo, faça algum trabalho de produção de
alimentos  ainda que em uma horta urbana,  prepare-se,
porque, apesar dos pesares, a vida na e da roça pode ser
muito agradável e feliz. Você pode produzir mais do que
simples riqueza para um sistema, você pode produzir feli-
cidade.
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