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17. PROJETO FLORA: CULTIVANDO AGROBIODIVERSIDADE NO 

PARANÁ 

 

Priscila Facina Monnerat1 

Natalia Almeida de Souza2 

 

RESUMO: As áreas de agricultura camponesa desempenham um importante papel na 

recuperação e conservação dos ecossistemas e, consequentemente, dos bens naturais, 

principalmente quando há opção pela matriz agroecológica.  Se observarmos os 

assentamentos da Reforma Agrária, poderemos identificar que é possível ampliar os 

avanços no fortalecimento da agricultura de base ecológica e agroflorestal, e é neste 

caminho que o Projeto Flora busca atuar. O Projeto Flora, realizado desde 2013, com 

patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental, tem como desafio fortalecer a 

parceria existente entre a agricultura camponesa e conservação ambiental, 

transformando áreas degradadas em ambientes saudáveis e produtivos.  Para isso, seu 

objetivo principal é promover a reconversão produtiva de áreas degradadas em sistemas 

agroflorestais, através um amplo processo de educação ambiental e agroflorestal, nas 

áreas de reforma agrária do estado do Paraná. O projeto aposta na agricultura 

agroecológica como principal estratégia de geração de renda para as famílias, em um 

processo diretamente aliado com a recuperação e conservação ambiental dos 

agroecossistemas em áreas destinadas à reforma agrária. O projeto promove o diálogo 

entre conhecimento empírico e acadêmico e reforça parceiras que vem sendo 

construídas ao longo da última década, entre organizações da agricultura camponesa, 

escolas, universidades, institutos de pesquisa e órgãos ambientais que atuam 

principalmente no estado do Paraná. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Agroecologia; Agrofloresta; educação Ambiental; 

Reconversão Produtiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ha pouco mais de 100 anos atrás, a cobertura florestal original do estado do 

Paraná era de 83%. Atualmente esses dados estão abaixo de 10%, nos mostrando que 

                                                           
1 Priscila Facina Monnerat é Engenheira Florestal, especialista em Agroecologia – Mora no Assentamento 

Contestado – Lapa – PR, atualmente atua no  Instituto Contestado de Agroecologia ,  como coordenadora 

do Projeto Flora.  Email:florestando.ra@gmail.com 

 

2  Natalia Almeida de Souza – trabalha comunicação popular, mora em São Pedro de Nova 

Friburgo- RJ atua  como assessora de comunicação do Projeto Flora . 
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grande parte dos biomas que compõe o estado foi historicamente devastada, como 

mostra a figura abaixo. 

 

Ciclos econômicos que exploraram as florestas de forma descontrolada foram a 

principal causa desta devastação descontrolada no estado.  Junto com as florestas 

também foram devastados os povos que viviam e dependiam dela. Um processo que 

aconteceu em muitos estados do Brasil, e no Paraná, se acentuou e se concentrou na 

década de 70. Conforme diz Germer, “As estruturas agrárias e agrícolas paranaenses 

foram profundamente modificadas em menos de 10 anos”, causando sérios impactos 

ainda vivenciados hoje. 

Atualmente observa-se um estado onde a terra e, o que restou das florestas, estão 

concentradas: pouca gente com muita terra e muita gente Sem Terra e sem florestas.  

É com base na análise histórica do cenário de uso e ocupação da terra (e das 

florestas) no estado do Paraná e, tendo como referência permanente, o olhar crítico 

possibilitado pela atuação em conjunto com as universidades, movimentos sociais e, 

principalmente, com as famílias camponesas que o Projeto FLORA, busca aliar a 

potencialidade dos Assentamentos da Reforma Agrária na recuperação e conservação 

ambiental a partir da agroecologia e das agroflorestas. Uma experiência que vem sendo 

gestada no Paraná e que pode ser replicada em muitas outras realidades do Brasil. 

 

AÇÕES DO PROJETO FLORA 
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É preciso mudar este cenário de degradação atual, a Reforma Agrária orientada 

pela agroecologia, tem um papel fundamental na transformação dessa realidade. As 

propostas baseadas nos processos de luta pela terra e na agroecologia constroem e 

fortalecem juntas, outras formas de viver e fazer agricultura. Unidas, promovem a 

transformação de cenários de degradação ambiental e social, onde a exploração do 

ambiente e das pessoas, são passado. 

No Estado do Paraná vivem cerca de 20 mil famílias em 323 Projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária (INCRA), numa área de um pouco mais de 425 mil 

hectares, ocupando 2,4% do território paranaense. Destes, aproximadamente 120 mil 

hectares são de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.  Os assentamentos 

rurais são instalados sobre latifúndios e recebem de herança uma terra desmatada, 

degradada e, em grande parte das vezes, contaminada. As famílias assentadas tem que 

recuperar esta terra para viver e para deste lugar alcançarem seu sustento.  

O Projeto Flora tem se mostrado um caminho importante para fortalecer o 

trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 15 anos nas áreas de Reforma Agrária 

no estado do Paraná, que tem como premissa o manejo ecológico dos agroecossistemas 

e formas de ação coletiva que possam superar a crise alimentar, civilizatória e 

ambiental. 

O projeto acontece em cerca de 42 municípios, distribuídos em todas as regiões 

do Estado do Paraná.  Em cada local são constituídos grupos específicos para o 

desenvolvimento das ações, onde as propostas do Projeto FLORA se somam a diversas 

iniciativas no âmbito local e regional já em curso, de modo que uma rede de parceiros 

possa ser movimentada a partir das características e especificidades locais. 

Para avançar no fortalecimento da agroecologia no estado do Paraná e para 

garantir a o alcance de seu objetivo central, relacionado à reconversão produtiva de 

áreas degradadas em sistemas agroflorestais, o Projeto FLORA tem cinco objetivos 

específicos que formam os pilares centrais para a consolidação do projeto. Cada 

objetivo específico organiza um conjunto de ações, desenvolvidas a partir de 

metodologias que promovem a participação das famílias e reforçam a organicidade.  

Pautadas pelo diálogo de saberes, estes orientam a organização das famílias e demais 

parceiros envolvidos com a construção das atividades.  
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Processo de formação: Educação Ambiental + Agroflorestal  

 

As ações partem de um amplo processo de mobilização para educação ambiental 

e agroflorestal voltadas para diferentes públicos. Destaca-se a realização dos seminários 

ambientais, das oficinas de capacitação para implantação e manejos de sistemas 

agroflorestais, as visitas de intercâmbio e a promoção de cursos, além das caravanas 

ambientais nas escolas do campo, que até o momento participaram cerca de 4000 

pessoas. 

Em relação ao diálogo necessário, na prática da agricultura agroflorestal, é 

preciso construir mudanças e resgatar concepções e práticas dos camponeses e das 

camponesas que estavam esquecidos. Fortalecer relações entre ser humano e a natureza 

é parte fundamental do trabalho do educador agroecológico e agroflorestal que constrói 

o Projeto Flora. Acreditamos que apoiados em processos educativos de formação será 

possível construir essas transformações.  

 

Reconversão produtiva de áreas degradadas em sistemas agroflorestais 

 

Agrofloresta, Agricultura Agroflorestal ou ainda, Sistemas Agroflorestais – 

SAF’s são formas de fazer agricultura que incorporam os fundamentos da natureza para 

desenvolver uma agricultura que seja produtiva, rentável e que, ao mesmo tempo, 

conserve os solos, a água e a agrobiodiversidade.  Trata-se de sistemas consorciados, 

entre ambientes florestais e agrícolas, sendo também integrados à criação de animais. 

A reconversão produtiva de áreas através da implantação de agroflorestas, envolve a 

análise com as famílias das potencialidades locais e das propostas de uso.  A prática 

acumulada no trabalho de construção de sistemas agroflorestais mostra que este 

processo pode e dever ser gradual. Neste sentido, o Projeto FLORA incentiva à 

utilização das espécies arbóreas e práticas que incorporam com maior ou menor 

intensidade os ensinamentos da natureza.  Que vão desde uma prática bem simples 

como o uso de quebra ventos, até práticas mais complexas como usar a sucessão natural 

e a estratificação total ou parcialmente, no plantio de hortas, pomares, de lavouras e 

pastagens, que estão sendo implantadas nas unidades demonstrativas. 
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Hortas, pomares, lavouras e pastagens consorciadas com a conservação e recuperação 

ambiental são implantadas e manejadas nas unidades demonstrativas de agroflorestas 

espalhadas pelo estado. Já são 230 hectares (ha) produtivos, implementados pelo Projeto 

FLORA e gerenciados por 600 famílias com apoio da equipe técnica. 

 

Pesquisa e Sistematização 

 

O Projeto FLORA tem um papel fundamental também na sistematização das 

experiências de agroecologia já consolidadas nas áreas de reforma agrária. As famílias 

camponesas no Paraná são portadoras de amplo conhecimento agroecológico e 

organizativo. Práticas e saberes, registrados e construídos a partir do acompanhamento 

das famílias, são organizados e divulgados pela equipe do projeto, reafirmando o 

potencial de conservação e recuperação ambiental das áreas destinadas a Reforma 

Agrária no Paraná.  Esta sistematização é realizada através dos matreriais de 

comunicação do Projeto. 

 

Comunicação Popular em Agroecologia 

 

A ação comunicativa, educadora e transformadora, é mais um dos desafios 

propostos pelo Projeto FLORA. Semear e colher, a partir do diálogo de saberes, do 

convívio humano e da produção coletiva, conhecimentos sobre agroecologia e 

agrofloresta, faz parte da metodologia transversal que permeia as demais ações do 

Projeto. 

A Comunicação é então concebida, não somente como um instrumento de 

divulgação de resultados e como ferramenta de organização interna do projeto.  Ela faz 

parte de uma estratégia de articulação e síntese que a partir da construção de ambientes 

comunicativos abertos e criativos permite a permeabilidade dos saberes, o fluxo da 

informação e a ampliação do alcance do projeto. 

A partir da produção de conteúdos, dos registros de metodologias, percepções e 

das práticas implementadas nos territórios, e do exercício de desenvolvimento e uso de 

ferramentas e estratégias de comunicação, o FLORA exercita outras linguagens e 

formas de expressar a diversidade envolvida com a construção das experiências 

agroflorestais e agroecológicas. 



PEDAGOGIA DO MOVIMENTO: práticas educativas nos territórios de Reforma Agrária no Paraná 
 

VII ENCONTRO ESTADUAL DAS EDUCADORAS E EDUCADORES DA REFORMA 
AGRÁRIA DO PARANÁ 

02 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 
CASCAVEL – PR 

134 
 

O conceito e as práticas educomunicativas do Projeto FLORA vêm somar-se às 

demais ações realizadas e buscam a participação efetiva dos mais diversos grupos 

envolvidos na construção do Projeto. Parceiros, camponeses, técnicos e demais 

articuladores são diretamente envolvidos na concepção e elaboração dos produtos de 

comunicação, bem como na sua veiculação junto aos diversos públicos alvo. Entre os 

principais produtos de comunicação, estão: 

 Registros Audiovisuais: Fotos, Vídeos e Gravações; 

 Redes Sociais do Projeto – Diálogo com a Sociedade; 

 Cartilha: Terra, Floresta e Gente 

 Boletins Roça e Floresta; 

 CD de música: Enxada Viola e Facão, para educação ambiental com artistas 

populares; 

 Revista com os resultados finais; 

 

Gestão Compartilhada + Rede de Parceiros 

 

As ações do projeto FLORA são coordenadas a partir do Instituto Contestado de 

Agroecologia - ICA e 3 centros de formação em agroecologia: a Escola Latino 

Americana de Agroecologia - ELAA, a Escola Milton Santos – EMS e a Escola José 

Gomes da Silva.  Cada um deste centros conta com uma equipe composta por técnicos e 

multiplicadores e dirigentes que atuam nas regiões do estado. 

A realização das ações do Projeto FLORA movimenta ainda uma intensa rede de 

parceiros que garante o enraizamento de seus objetivos, a disseminação das práticas e o 

diálogo de saberes. A aproximação do conhecimento acadêmico aos saberes tradicionais 

permite que as universidades, os centros de pesquisa, os movimentos sociais e as 

famílias camponesas possam caminhar juntos na construção de alternativas. 

Organizações que contribuem na construção do Projeto Flora: 

- Centros de Formação em Agroecologia: Escola Latino Americana de Agroecologia 

Escola Milton Santos de Agroecologia  e Escola José Gomes da Silva  

- Universidades: 

Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão Universitária em Educação e 

Conservação Ambiental | Nace-pteca (Esalq – USP) 
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Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) do Curso de Agronomia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Lama – UEPG 

- Órgãos Públicos: 

Embrapa Florestas, Instituto Ambiental do Paraná (IAP),Instituto Agronômico do 

Paraná (IAPAR), 

-Grupos Sociais: Cooperafloresta e Rede de Escolas de Assentamentos de Reforma 

Agrária (REARA) 
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