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“Nunca deixe que o entusiasmo pelo trabalho 
arruine sua vida.”

A.V.



 Comecei a escrever o Guia do Agricultor Vadio em 2011. Era um relato bem-hu-
morado da minha experiência de urbano que foi morar no sítio e aprendeu que agricul-
tura pode ser mais diversão do que trabalho. 

 Justamente quando o livro andava adiantado, vento na vela, num daqueles desas-
tres que invariavelmente acontecem nos dados do computador, perdi boa parte do mate-
rial e desanimei. Fiquei vadio pra escrever também, atirei o projeto pro lado.

 O texto do guia tinha forma de pequenas crônicas com temas: olhar, aprender, 
podar, visitar, PANCs 1 , adubo, composto, insetos... Era mais um guia mesmo, feito de 
historinhas, com capítulos associados aos temas principais. 

 Então é bom falar logo de cara, na volta do agricultor vadio, longe de querer en-
sinar algo, o texto surge da memória e da liberdade poética, pede permissão para ir além, 
mistura hoje com ontem, deambula nas palavras, divaga, muda de tempo e assunto sem 
permissão ou até narra um sonho, quem sabe.
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 Poder tudo é o que sinto hoje. Cada vez que saio da casa do sítio sinto que posso tudo. 
Cada lugar em que coloco o olho há algo a fazer. O fazer pode te matar. Mas eu posso tudo. Aqui 
tenho sementes, dez dedos - apesar das serras - , sacos de turfa 2 , composto, ferramentas, água, 
sol, posso tudo. Só que ainda não amanheceu. É inverno e o fogo já está aceso desde às cinco da 
manhã.  Com uma xícara de café ao lado, volto a lembrar que sou agricultor.

 Quando me perguntam o que sou raramente respondo que sou agricultor. Meus tempos 
de ator e diretor já foram. Durante um bom tempo fui educador, mas mudei de fase, há tempos 
não uso mais essa palavra, que agora me produz um certo retrogosto, parece obsoleta. Alguns 
amigos me chamam brincante. Sim, claro, faço brinquedos, brinco com as crianças, mas não sei 
se me define. Talvez artista seja realmente o que mais se parece com o que faço. Um cara que 
busca desenvolver o olhar criativo sobre a natureza que o cerca.

*
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 O Vale do Cedro é pequenino, são cinco 
quilômetros virados pro nordeste, onde o rio do 
Cedro serpenteia e recebe água de afluentes. Bem 
no meio desse vale me instalei em dois mil e cinco 
e fiz uma casa em dois mil e seis. E aí sim fui ex-
perimentar a vida selvagem.

 A mata te obriga a trilhar. Todo dia na 
trilha, tateando, enveredando, tentando encontrar 
o caminho. A trilha é que conta o caminho, você 
nem sempre decide. Desse jeito: você tá no picar 
da trilha, elaborando o destino, e de repente en-
contra uma linda bromélia florida bem no meio do 
planejado. O desvio é inevitável, você contorna e 
segue no rumo. 



 Continuo vivendo a maior parte da minha vida no meio da mata. Depois da partilha 
fiquei com quatro hectares bem sombreados, com a umidade das águas que se reúnem aqui 
perto. Cultivo uma agrofloresta de dez anos enquanto tento plantar a comida do dia a dia. Minha 
meta sempre foi produzir comida para duas pessoas, o que explica esse apelido de vadio.

 Foi Dulce, minha primeira vizinha de sítio, que era daquelas de visitar a horta do outro 
pra xeretar alguma planta nova interessante. Cabocla do interior do estado, olhava meu jardim 
cheio de mato, uma alface, duas rúculas minguadas, três couves devoradas, umas florezinhas, e 
decretava, isso é um vadio. Naquele mesmo dia ela podia ter plantado trinta e cinco pés de ma-
racujá, oitenta manivas 3 , cinco bananas, dado comida pras galinhas e pros marrecos, limpado 
os inços. 

 Minha primeira grande lição foi não negar, mas assumir que sou vadio mesmo, e que a 
vadiagem pode me ajudar a perceber o que fazer.

 Vadiagem era um crime até muito pouco tempo atrás. Pessoa suspeita, dando mole na rua, 
as autoridades capturavam e arrastavam pra perícia; faziam um exame físico. Se o sujeito fosse 
são, podia ser julgado e mesmo preso. Vagabundos só podiam ser os tuberculosos, os inválidos, 
os loucos. Artista dessa época que saía pra tomar um fresquinho, tentar uma inspiração na vida 
cotidiana, acabava no xadrez.

 Falar que eu sou artista é perigoso até hoje. Podem me considerar esnobe, pretensioso, ou 
ter certeza que eu sou vagabundo, perdido, comuna no mínimo. Podem querer saber onde está 
minha obra, ou quando se depararem com ela nem perceberem. 

 Artista e vadio são quase sinônimos, só que agricultor vadio é tabu.
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 A vida nesse sítio melhora a conexão com a vida, ajuda na presença e me aproxima do 
momento.  Parece que sempre flui, o cotidiano é cheio de terra fogo água ar. Ontem mesmo 
encontrei o monumento. Numa picada dessas que eu abro, achei um conjunto de pedras com 
epífitas 4, uma alegria. Lugar de ajoelhar.
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 Meu objetivo é produzir comida 
sem muito esforço, contrariando a clás-
sica lei que a vida no campo é um fardo. 
Estou seguro que qualquer pessoa com 
desejo pode ter alimento e beleza. 



 O Cedro é quieto, mas às vezes sobem caminhões, levam gado e sei lá mais que outro tipo 
de material. São três vizinhos a montante, os três que não fazem parte da nossa panela, que são o 
Genílson, o Marcão e a Amália, essa que herdou o sítio do Jandir, irmão do Marcão. Tocam gado 
em tudo.

*

 Eu aportei aqui em busca da mata, queria construir uma relação de amor com a terra. 
Plantar frutas. Finalmente ia ter um destino pras trocentas mudinhas que cultivei incansavel-
mente na casa de Floripa. 

 Peguei gosto de plantar semente e admi-
rar o broto. Semente germinando é regenerado-
ra de olhar. O que me fez querer estudar botâni-
ca foi isso: ver a semente abrir e brotar.

*

  Aquela aula do feijãozinho no algodão, 
provavelmente a única que valeu a pena. A ex-
periência mesmo eu fiz na minha casa, longe da 
escola. 
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 Coleciono sementes, mas sempre na terra. Caiu na 
mão vai pra terra, semente não se guarda, quem guarda 
semente é a terra. Confesso que às vezes algumas sementes 
mofam. Tenho que me conformar com a abundância.

*

 Outro dia o Marcão veio me falar que queria acabar 
com o gado e substituí-lo por eucalipto. Ou de repente vend-
er a terra toda, quem sabe. O mundo muda, a Terra gira. 
Quem diria que ele ia abandonar o rebanho. Eucalipto é 
péssimo, mas é melhor que gado. Meus vizinhos parceiros da 
comuna estão se organizando para que amigos comprem as 
terras de cima. Quem sabe surge um projeto?

 Vira e mexe passo o facão ou a roçadei-
ra em uma árvore querida. Uma leve distração 
e adiós! Talho. Dilacero. Ou então esqueço 
uma muda no mato e ela é sufocada pelo 
baraço que não para de brotar.

 Quero aprender quando olho os erros 
cometidos. Erros que ajudam são ciência, er-
ros que impedem são ignorância. 
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 Aprender a arriscar.  Para errar bonito 
você precisa fazer diferente todo dia, inventar 
novas receitas. O cozinheiro que existe dentro 
de mim – que convive com o agricultor – não 
me deixa nunca esquecer de ousar, criar, tentar, 
experimentar, pesquisar, sem medo de produzir 
uma combinação bizarra ou fracassar no tempe-
ro.
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 Cozinha é a irmã da agricultura, o pacote é assim: terra com ar e água faz a planta e for-
nece nutrientes, enquanto o fogo transforma tudo e funda nossa cultura. A nossa espécie foi 
mesmo forjada pelo fogo. Homo sapiens é filho do fogo. A comida foi pro forno e começou a 
história.

*

 Pensando bem, se eu não cozinhasse não poderia viver no sítio. Não poderia viver, se é 
que você me entende.

*

 Cozinhar é mais que uma necessidade, é uma forma de expressão, da horta ao prato, um 
ritual diário como o sono. E comer seria o sonho, que pode ser bom, mas às vezes é um pesade-
lo. Raramente cozinho um pesadelo. Foram muitos sonhos bons nesses últimos anos, pastas do 
mediterrâneo, ervas, azeite, tomate, alho e pouco mais.

Cozinhar é fazer arte, nunca me deixe esquecer.
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 Hoje o beija-flor foi parar na boca do gato. Tudo 
muito rápido, o passarim desesperou, bateu no vidro, caiu 
no chão. Bobeou, meu amigo, te predam. A vida no sítio 
tem outro ritmo, é uma ode à natureza. 
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 Tenho anotado meus sonhos. Sempre 
inquietante olhar pro mundo onírico. Por 
que essa pessoa sempre aparece? Por que 
situações tão inusitadas? Por que às vezes 
estou pelado em lugares públicos? Em um 
deles como (como mesmo, com a boca) um 
celular no restaurante e me cobram mais de 
mil reais. Em outro um chinês me persegue 
e vejo que não há escapatória. Amigos de 
infância aparecem ou até antigos amigos de 
faculdade com quem nem tenho conversado 
mais. Recentemente percebi que sonhos se 
relacionam com duas emoções básicas: medo 
e desejo. Jung falava que alguns sonhos são 
míticos, sonhos de self 5 . Esses são sonhos 
com desejo de transcendência. 
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 Muito tempo atrás eu e Zuzu 
começamos um caderninho com diversas 
descrições de combinações gastronômicas. 
Nada de receitas. Uma página qualquer 
do caderninho poderia ser assim: arroz 
integral cozido no caldo de beldroega 
com raspas de gengibre, feno grego, to-
mate cereja da horta e lâminas torradas de 
amêndoas. O caderninho anda meio aban-
donado, mas quando aparece um prato 
eureka ele acaba lá. Fora a delícia que é 
reler o caderninho de vez em quando.

 Um dia o Genílson e o Marcão se encon-
traram perto da casa da dona Dalva. Parece que 
um tinha feito um arranjo na estrada e o outro 
não tinha gostado. Discutiram. Devem ter se 
ofendido porque o Marcão pegou um facão e foi 
pra cima, mas o Genílson conseguiu – não sei 
onde naquele afã - um cacete de madeira e abriu 
a cabeça do Marcão. Inimigos eternos.
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 No jardim, que é também horta, herbário e espaço de diversão, existem saberes que espe-
ram ser revelados. Nem sempre são visíveis todos os detalhes, as relações. Revelam-se aos pou-
cos. É como um striptease. Pergunto: como ficar cada vez mais íntimo disso tudo? Das plantas 
e seus movimentos de expansão e contração. Dos animais. Como o padrão se revela diante do 
sujeito? Como cada movimento pode ser captado pelos meus olhos? Ouvidos? Borboleta beija 
flor sapo cobra, mexido brabo no folhiço, é macaco. Pena que não existem mais macacos aqui. 
Nem onça.

 Havia relatos de ouvirem bugio uns anos antes da minha chegada. Mas eu mesmo nunca 
tinha ouvido. Outro dia eles apareceram numa zoada forte anunciando a passagem do bando e a 
aurora.
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 E nem sinal do macaco prego – que com o bugio são 
os dois únicos macacos de Santa Catarina.  Aqui atrás, no 
Parque da Serra do Tabuleiro, tem. Até que por um lado é 
bom não ter macacos, porque, sem macaco, plantar milho é 
mais fácil. Os saguis que infestam Florianópolis ainda não 
chegaram por aqui. E onça foi extinta no estado no sécu-
lo XIX. Bom, sempre melhor não encontrar onça mesmo, 
a não ser que seja parda, suçuarana. Essa não ataca, tem 
medo de humano.



 Os bichos estão comigo desde a infância. Tinha uma enci-
clopédia animal com esse nome, os bichos. Esses volumes foram 
o centro da minha vida por vários anos. Li, reli e treli. Gastei o 
papel de tanto virar página. Era a minha internet. Os bichos me 
seguiram até o ensino médio e aí quis fazer biologia. Queria na 
verdade fazer zoologia, mas não existia. Só zootecnia, que é bem 
diferente. Acabei na administração de empresas.

*

 Sempre me impressionou muito o prefácio do Paixão 
segundo G.H., da Clarice Lispector. Ela escreve: “Este livro é 
como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente se fosse lido 
apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a 
aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e pe-
nosamente – atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai 
aproximar.” A administração, pra mim, foi esse atravessamento.
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 Escolas serviram muito pouco pro meu desenvolvimento. Tenho uma convicção que 
tudo o que aprendi de verdade foi por curiosidade própria ou na relação com os outros. Ou 
ainda dentro da mata.

*

 O que fiz aqui 
foi espalhar beleza e 
alimento em diversos 
lugares. Percebi que 
muitas vezes uma 
pequena variação 
de localização pode 
determinar a vida 
ou a morte de uma 
planta. O dia a dia no 
jardim me fez pesqui-
sar se ela curte mais 
água, gosta de solo 
ácido, precisa de mais 
adubo, qual adubo 
é melhor. Um saber 
sempre leva a outro.
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*

 Quando acabou a escola começou 
minha vida.



 Visita íntima no jardim é a base de tudo, se você está lendo esse livro em busca de alguma 
dica, é essa: passeie com pernas, olhos, ouvidos, nariz, mãos e intuição, entre em contato com a 
vida, todo dia, observe, toque, use esses sentidos todos que te deram. Difícil imaginar algo mais 
gostoso e útil.

 A visita íntima é o que encontrei como prática mais importante no trabalho do agricultor 
vadio. Vadio pra plantar mas não pra acariciar as folhas. E sem preguiça para podar, é claro. 

 Podar? Então você não é tão vadio assim! É, não sou, mas como eu disse, no fluxo é que 
a vadiagem aparece, porque alguém chega e pega você olhando olhando olhando e vai dizer pro 
vizinho, esse não trabalha, aquela horta não tem nada, aquilo é um mato só.

*

 Parece que foi o Mark Twain: estava sen-
tado na sua varanda quando o vizinho pergun-
tou, descansando, vizinho? Ele respondeu, não, 
trabalhando. Outro dia estava cortando grama 
e o mesmo vizinho perguntou, trabalhando, 
vizinho? E ele, não, descansando.

 Agricultor vadio é aquele que para o 
trabalho num dia lindo de sol pra escrever um 
pouco mais, ou aquele que se permite contem-
plar uma teia de aranha por minutos, sobretu-
do se está orvalhada. Agricultor vadio mesmo 
acende o fogo antes do entardecer e vibra mi-
mando as labaredas. Hoje fiz um Kablan 6 e vim 
pra casa mais cedo só pelo prazer de arder no 
inverno. Tempos que inverno não existe mais.
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 No vale do Cedro as águas dão o tom, serpenteiam, 
nascem, fluem e empoçam como sempre acontece em um 
vale de mata úmida. Elas me lembram: tudo que eu preciso 
é ser a água que eu sou, seguir no fluxo. Sem estancar.

*

 Já me preocupei muito com o clima e com o destino 
da civilização humana. Sabemos quase nada sobre o futuro 
porque as relações em um ecossistema ultrapassam muito a 
nossa capacidade científica. Imagine muitos ecossistemas e 
ciclos interligados. A ciência não chega. Entrevemos o que 
pode acontecer, mas o que realmente sabemos são sombras. 
Parece que o inverno acabou. Talvez nós sejamos a primeira 
geração de sapiens a sentir alterações climáticas na própria 
pele.
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 Acabou de amanhecer, noite e manhã de chuva. 
Precisava mesmo, chuva pra ser demais tem que ser 
muita. Chuva na terra pede recolhimento, o cabra vai 
pra dentro de casa fazer arte, exercitar sua vadiagem, 
vai escrever, por exemplo.

 Escrever é o que eu faço e ninguém vê, sobretu-
do se eu não gosto do resultado – sempre assim – e 
apago o trabalho de longas horas bem dormidas.

*

 Depois da chuva tenho que ir pra vida, é hora 
de começar as visitas. Vou ver como andam. Como 
um daqueles antigos médicos de família, faço visitas 
regulares ao jardim, olho planta por planta, tiro algu-
ma lagarta, coloco adubo. Tiro pulgões e grilos. Rego 
se faz tempo que não chove. Observo o desenvolvi-
mento de uma planta em relação a outra. Arranco se 
for preciso. Mas não pense que é muito tempo não. 
Visita de médico.

*

 Esse verão não choveu quase nada, uma secu-
ra de assustar camelo. Pensei até em cavar um poço 
porque o riozinho tá, coitado, quase minguado. As 
plantas implorando uma aguinha. Nesse momento 
não dá pra ter preguiça, pegue a mangueira e vá, meu 
filho, vá dá de mamar. Só que amanhã eu viajo e passo 
dez dias fora. Uia.
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 O jardim me ensina a cuidar e assim cuido melhor também das pes-
soas, sinto na alma que esse cuidado me suaviza, me cuida.

*

 Da jabuticabeira monstra do vizinho não cuidei e ela carregou de 
novo, ignorou a seca. Acontece bissexto quando aqueles galhos imensos 
ficam cobertos de bolas sete doces. Se você levar pra geladeira, e depois, 
no pôr do sol, sentar pra comer uma bacia de jabotis geladinhas, aí é foda 
mesmo, o prazer dessa fruta não cabe no meu texto.
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 Dias de isolamento. O vírus parou o mundo. Vácuo total nas cidades. Acabei de chegar de 
São Paulo e de Floripa. Entretanto a vida na casa do mato parece tão igual à de sempre. Percebo 
que a floresta é imune.
 
 E ainda temos os desafios do clima caótico, secas, chuvas exageradas, calor extremo, 
até neve uma vez teve. Neve nos picos! Nesse dia fez tanto frio que fui catar lenha ao invés de 
aproveitar o espetáculo único na Serra do Tabuleiro. Burrice minha. Passe frio mas não perca os 
fenômenos únicos da paisagem. Vai ficar na internet enquanto tá rolando aurora boreal lá fora?

 Nesses anos de vadiagem nunca colhi muito pra vender, apesar da minha produção ser 
certificada e ter selinho orgânico. Porém sempre tem algo à mão pra enriquecer a refeição. On-
tem mesmo apareceu um pimentão laranja improvável, que nasceu sozinho numa terra seca que 
não pega chuva direito, vai saber.
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 Ervas perenes sempre estão por aí, não lembro quando foi a última vez que comprei man-
jericão, hortelã ou alecrim.

*

 A cobra caninana veio visitar o jardim. Enorme, preta e amarela, deslizava na sua sinu-
osidade elegante. Uma benção existir uma cobra aliada que come jararacas, ratos e morcegos. 
Quanto mais perto melhor.

 E esse besouro gigante que poda as ár-
vores? Coleóptero ET, imenso. Corta o galho 
girando sempre no mesmo nível, como uma 
serra que tora o galho de fora pra dentro. Che-
ga uma hora que o galho colapsa e cai. Fica 
muito bem cortado, só que normalmente não 
era exatamente o galho que você queria tirar. Pé 
na trilha e de repente você encontra uma poda 
dessas, redondinha. Se a gente pudesse se co-
municar com eles e fazer uns acordos...

*
 
 Outro dia testei o tal esterco de peru. Os 
vizinhos compraram vários sacos. Peguei un-
zinho pra fazer um teste. Nunca minha rúcu-
la nasceu tão rápida e bonita. Milho gigante. 
Agricultores orgânicos usam muito esterco de 
aves de granjas e ainda podem fazer isso, apesar 
da origem muito duvidosa – pense na comida 
das aves e na química que vai no processo de 
produção. 
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 Busco produzir meus próprios fertilizantes, o que não inclui esse esterco de natal. Prefiro 
deixar de ser vadio por um instante, podar e triturar, criar minhocas, obter húmus.

*

 Aliás, minhocas e abelhas sem ferrão são os únicos animais que crio. As minhocas ficam 
dentro da carcaça de uma geladeira velha que peguei não lembro onde nem sei direito como. 
Elas ganham umas casquinhas selecionadas, separadas especialmente, só o filé do lixo orgânico. 
Posso passar até três meses fora de casa que elas resistem. São ultra resilientes e produzem ouro 
negro.
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 As abelhas sem ferrão entraram na minha vida há pouco tempo. Igor encheu o entorno 
da sua casa com as mais variadas espécies, jataí, mirim, tubuna, mandassaia, bugia. Ele ofereceu 
uma caixa e acabei dividindo com o Henrique. Escolhemos a guaraipo, que produz bastante mel 
e é queridona. Você abre a caixa, mexe em tudo, tira mel, própolis, cera e pólen e elas não fazem 
nada. No máximo ficam com uma cara meio triste, como quem fala, pô cara, por que você tá 
fazendo isso com a gente?

 Fiquei apaixonado pelas abelhas sem ferrão que, além de produzir tudo isso, ainda polini-
zam minhas flores.
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A paixão é um caos necessário.
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 Cachorro já tive, o Dragão, mas hoje tenho preguiça infinita de 
comprar aquelas rações nojentas e encontrar cocô por todo lado. Mas 
as cadelas do Igor e da Lou vivem por aqui remexendo algum lixo com 
cinza que enterro ou buscando uma balada pela mata adentro. 

 O bom de não ter cachorro é ter mais proximidade com os ani-
mais da mata, os teiús chegam mais perto, o porco espinho pode passear 
na varanda. Quero aqui os bichos selvagens que não dependem de mim, 
como a caninana ou esse canarinho que não para de cantar.

*

 Canarinho tá sempre com a canarinha, um amarelim e a outra 
acinzentada, tramando amor pelos cipozinhos que pus como escoamen-
to da água de calha. E ficam na quaresmeira, bem embaixo da minha 
rede.
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 E não é que os cachorros do Igor pegaram o tamanduá? Nem quis ver, pelas fotos foi de 
rasgar o coração.

*

 Agricultor vadio fica na rede e mira com insistência os bichos e as plantas. Olha também 
dentro de si. E quem sabe assim aprende algo.
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 O lance é inçar a parada, ou seja, chega 
um momento em que a planta não precisa 
mais de você, vai sozinha, se reproduz e apa-
rece em todos os lugares. Ou simplesmente 
fica ali, não precisa nem mudar de lugar. Às 
vezes inça tanto que tenho que arrancar co-
mida, abrir espaço pra diversidade.

 Inço 7  é como os catarinas chamam as 
ervas daninhas. Salsa é inço na minha hor-
ta, o almeirão roxo já nasceu até no telhado 
verde, sua semente paraquedas é incon-
trolável!

 O que eu já inçei: amora silvestre, tan-
sagem, hortelã, tomilho, gengibre, ciboulette, 
batata yacon, manjericão, jambu, cúrcuma, 
inhame, alfavaca anisada, nirá, major gomes, 
phisalys. Certeza que há outros que não lem-
bro agora.
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 Se aparecer um trevo no jardim é sorte. Faz pouco tempo que descobri que os trevos são 
comestíveis, azedinhos, deliciosos. E já que azedinhos, não pode se empanturrar de trevo, ele 
deve ter algum oxalato. Tenho um trevo roxo espetacular que nasce por aí. Esse não tenho cora-
gem de comer. Roxo é uma cor que espanta a fome. Quando a taioba tem talo roxo não se come.

 Mas repolho roxo eu como sim, apesar do pum. E se você refogar repolho roxo e quebrar 
um ovo em cima, a clara vai ficando azul, azul, cada vez mais azul. Coisas da Neide Rigo.

*
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 Mais uma madrugada aqui no sítio, lua cheia, melhor hora pra escrever. 
Não é que eu ainda não fui dormir, eu já acordei, noite desregulada depois de uma 
queimação braba de estômago. Alho cru no guacamole é incrível mas pode ter seu 
efeito colateral.

 A vida aqui no Cedro é boa mas não é fácil. As madrugadas são mais longas, 
o silêncio é atravessado por um leve ruído de caminhões na BR 101 lá embaixo. Em 
2006, quando descobri que dava pra ouvir o barulho da estrada no paraíso recém 
comprado, quis vender. 



 A civilização faz questão de per-
petuar ruído, poluição, violência. Não 
adianta se esconder nos confins do 
mundo que a realidade vai estar urran-
do na porta de alguma forma. Talvez 
seja exatamente essa visão de perda do 
paraíso que faz a pessoa se mexer, per-
ceber que precisa empreender, fazer algo 
com sua vida, ir atrás do propósito. Esse 
ser humano empoderado, que é sujeito, 
sociedade e espécie, vai lutar todos os 
dias por um mundo mais justo, pacífico 
e sustentável.

*

 As praias da Tailândia são lindas e 
infestadas de lixo. Na Alemanha não se 
vê um lixo na rua. Nem abraços.

*

 O que mais se ouve aqui no verão 
é cigarra e água, quando chove. Pássaros 
variados vão se alternando durante o 
dia. À noite a saparia toda e o urutau, o 
mãe da lua. De dia ninguém vê o uru-
tau, eu mesmo quase nunca vi. Ele fica 
imóvel no toco, fantasiado de madeira. 
Ao fundo surge seu canto melancólico, 
sempre nas transições de luz.

A volta do agricultor vadio 30



 Às vezes aparece o titi, que canta dia e noite, ti-ti  ti-ti. Dois dias depois você pergunta 
onde desliga. Depois descobri que se chamava matita perê. Foi o Zé da Lucia que disse: Tom 
Jobim inverteu as notas do seu canto e as imortalizou em águas de março.

*

 Nesses tempos fizemos um Jardim das Brincadeiras aqui no sítio. O Alê emprestou um 
pedaço da terra e nós, vizinhos, empreendemos um espaço para famílias brincarem na natureza. 
Preparamos o espaço para que a mágica da alegria aconteça. O agricultor vadio é assim também, 
vai ajeitando a terra, acumulando palhinha sobre palhinha, até que um dia o sistema floresce.

 Observar as crianças na natureza virou minha grande diversão. A elas tudo interessa, a 
água a pedra o ar o galho o bambu. Amanhã mesmo tem dia. Vêm as famílias, pais, filhos, algum 
tio, um avô, e as vezes casais sem filhos, acho que pra ir aprendendo. Vem Carol com Serena, 
que caminha nas pedras comigo. Vem Lesly com Tatá, que descobriu uma caverna só dele no 
alto da terceira margem, uma cachoeira que sobe com corda. Agninha faz bruxarias e poções. 
Tina pisa no barro. Angelina sorri. Zuzu e Lou anfitrionam. Henrique faz o fogo. Eu fico ali, na 
sombra, corto uma fruta, recebo quem chega, sorvo os detalhes. Meu maior prazer é observar os 
fenômenos, escutar as crianças. Alguma hora não resisto e vou brincar com elas, invento moda, 
entro no jogo, sigo.
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 O presente é o canal da infância.

  

 Enquanto as 
crianças me quiserem 
estarei ao seu lado. 
Admiro profundamente  
sua inabalável capaci-
dade de ser.
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 Num evento do Jardim das Brincadeiras promovi uma corrida de barquinhos nas “corre-
deiras”. Cada um fez o seu com madeira, bambu, folhas e amarril. Tinham que colocar uma “tri-
pulação” dentro do barco, seja lá o que fosse. Acabou numa febre, sangue nos óio, várias baterias, 
regras, juízes. E a frustração pra lidar com o naufrágio ou o encalhe inevitável? Eu, que sou da 
cooperação, posso brincar de competir. Assim como eu, que sou vegetariano, posso comer um 
hambúrguer se me dá na telha. Culpa nenhuma.
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 Um dia eu tava regando a pitangueira numa época seca e então apareceu um tucano bem 
perto. Sempre tem um pássaro atrás dele preocupado com os filhotes. Eis que o tucano muda 
de lugar, localiza o ninho no meio das bromélias, arranca um filhote com seu bicão e começa a 
mastigá-lo na minha frente. Filhotes sempre despertam compaixão. Violento. Mas crueldade é 
exclusividade da nossa espécie, dizia Saramago.

*

 E aquelas amorinhas silvestres espinhudas que se espalham por lugares de meia sombra? 
Inço certo. Esferas ocas que vão inchando na vermelhidão. Uma moitinha lá de baixo nasceu 
bonita, deu amoras e de repente foi devorada. Outra aqui do lado de casa permanece intacta e 
frutificante. O que faz com que a formiga – ou qualquer outro inseto – destrua essa e não a outra 
é um mistério. 

 Há uma história que eu sempre gosto de contar. Tínhamos aqui no sítio um viveiro de na-
tivas, mudas diversas, sobretudo frutas da mata atlântica. Uma das sementeiras tinha mudas de 
Olandi 8. Tinham brotado bonitas umas duzentas mudas, só que estavam já grandes, um pouco 
fora da hora de transplantar para a embalagem. Um dia as formigas deram cabo de quase todas. 
Sobrou uma única muda pra contar história. A minha imaginação vê as formigas conversando, 
esse vadio já devia ter tirado essas mudas daqui, precisamos dar um jeito. É isso mesmo, se não 
daqui a pouco essas árvores vão sofrer. Boa, chama a galera pra trabalhar aqui hoje.
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 O fogo, sempre dentro e fora de 
casa. Dentro, esquenta o inverno, faz comi-
da, surrupia o olhar. Fora, queima as fol-
has, o papel higiênico, os restos de madeira 
ou ainda grelha alguma comida.

 Aqui dentro o sol entra pelos vidros 
face norte, a luz passeia pela parede, brin-
ca mesmo, faz desenhos e cria sombras. 
Essa casa foi feita pra acolher os raios de 
sol vindos do norte, no inverno. Casa na 
mata é úmida mesmo, e essa aqui ainda 
tem paredes que respiram. Sempre quis 
fazer uma casa de adobe, sem usar cimen-
to, até que veio uma oportunidade numa 
mudança de área. Minha casa diminuiu 
de tamanho, ajustou-se à minha nova fase 
de vida. Agora limpo a casa inteira sozin-
ho em meio dia. Mas preciso estar numa 
animação virginiana. Ou ter a presença, a 
força e a ordem da Zuzu ao meu lado.
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 Dos pioneiros do sítio sobrou o Hen-
rique, plantador compulsivo, vadio também, 
não tanto, que vive aqui ao lado, da estrada 
um pouco pra baixo. Nos últimos tempos se 
tornou um construtor de anexos, paredes, 
depósitos. E fez uma unidade de produção de 
açaí.  

 A gente espera que em poucos anos 
haja muito açaí nessas bandas. Não sei se eu 
disse, mas juçara é a base da agrofloresta que 
implantamos, eu e Henrique, espalhando se-
mentes e mudas por todos os cantos.
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 Quando chegamos não tinha sobrado 
quase nenhum pé de juçara, tudo tinha sido 
devastado pela açorianada extrativista. Digo 
açorianada porque percebi que a alemãozada, que 
é a outra galera que colonizou o estado, também 
colhia o palmito mas sempre deixava matrizes 
perto das casas. Aqui foi rapa geral. Bem, nas 
cotas mais altas de floresta encontramos nichos 
remanescentes de juçara. Aqui em baixo, na beira 
do rio, nos locais mais acessíveis, foi massacre. 
Mas replantamos. E nesses doze anos a palmita-
da pegou, trazendo além da sombra, do fruto, do 
palmito, do caule, das folhas, das peças pro kab-
lan, a beleza.



 É uma experiência de beleza olhar um mar de palmitos juçara.
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 Hoje me deparei com uma linha de ipês amarelos em flor. Plantei no pasto, beirando a 
estrada, logo na chegada no sítio. Esse ano, pela primeira vez, eles amarelaram de verdade, com 
consistência de flor sem folhas, serendipitianamente 9. Um deles eu dediquei pro Rubem Alves. 
Eu disse, Rubem, plantei um ipê amarelo pra você já que você gosta tanto. Ele respondeu, então 
quando morrer morrerei um pouco menos. Rubem já morreu, o ipê dele ainda não floresceu. 
Questão de tempo. Dentro de mim o Rubem morreu pouco. Ele é dessas pessoas que vivem den-
tro de você, as mais importantes. Ele era um cara que escrevia com alma e entregava prazer pro 
leitor. Esse texto tem muito dessa forma de brincar com as palavras.

*

 Imagine que esse fosse um texto com medidas de calcário e fosfato ou sobre como prepa-
rar uma calda bordalesa ou ainda cheio de tabelas de alelopatia 10. Quem aguentaria chegar ao 
final? Ler é comer com a mente e lambuzar a alma. Texto tem que ser bom, gostoso, senão vira 
um corpo amorfo de letras e ideias, como essas teses chatérrimas de pós-graduação que nem o 
orientador aguenta. 
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 Colhi uma juçara pra comer. Dá pena cortar uma palmeira tão linda pra comer só uma 
pequena parte. Mas viver na abundância permite algumas excentricidades.

*

 Nessa primavera me dedico a preparar o Jardim das Brincadeiras para o evento de sába-
do. Sempre fazemos algum brinquedo novo e dessa vez foi um fogão à lenha miniatura onde as 
crianças vão cozinhar de verdade na grelha e na chapa. Vamos fazer hambúrgueres veganos. No 
topo da chaminé esculpimos uma cabeça de dragão para que a saída da fumaça tenha uma certa 
magia.

*

 E o Henrique inventou de tacar um bambu bem pela boca do dragão! Saiu fogo pela boca! 
Rachou a chaminé, mas as crianças, inclusive as nossas, interiores, se divertiram.
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 Percebo que a braquiária vai dando lugar a um gramado, uma sucessão necessária, sai o 
gado que precisava do pasto, entram os humanos que precisam pisar na grama. E não precisei 
arrancar a braquiária, bastou roçar várias vezes e esperar. 

 Você vai roçando e com o tempo a grama aparece, lentamente, grama nativa verdejante, a 
mais bonita de todas. E boa de pisar. É sempre assim, com um pouco de paciência a gente enche 
esse mundo de gramado. E nada daquelas leivas compradas, caras e perniciosas.

 Às vezes esperar é uma boa estratégia, a intervenção nem sempre precisa ser intensiva. 

*

 Tá com pressa de colher? Vai na feira orgânica! Ou planta rabanete com esterco de peru!
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 Duro mesmo é olhar a horta maravilhosa 
da vizinha. Acelga, pimentas, rúcula, beterraba 
em pleno novembro. Alfaces espigadas. Lou é 
uma mulher da terra, dedicada, forte, agriculto-
ra aguerrida, ela mesma pouco vadia, só mesmo 
quando quer. 

 Agora ela resolveu desidratar o mundo. 
No desidratador ela coloca beterraba, pimentão, 
cenoura, cúrcuma, gengibre, banana e uma lista 
imensa de outras tentativas. 

 Vejo que a minha horta precisa de um 
cuidado urgente, porque daqui a pouco só vou 
ter dente-de-leão, tomilho limão e mandioca. 
E frutas, claro, muitas frutas. As frutas são o 
segredo do sucesso: as árvores permanecem, 
não acabam, os pés exigem pouco cuidado e 
produzem durante muitos anos. 
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 Hoje em dia minha ferramenta principal de trabalho é a tesoura de poda. Um sistema com 
muitas árvores e herbáceas precisa de poda constante. A tesoura permite uma delicadeza que o 
agressivo facão não conhece. A tesoura é seletiva. Essa discussão me lembra dois mestres com 
quem eu tive algum contato, Peter Webb, australiano, permacultor, discípulo do tio Bill, prefere a 
tesoura, Ernest Gostch, suíço, agroforesteiro, discípulo de si mesmo, adora um facão. Cada uma 
dessas ferramentas tem seus momentos de glória no manejo diário, é claro, mas a tesoura é mui-
to mais precisa e corta melhor as plantas.

 Ainda é um mistério saber quando podar pra rebrotar, aquela poda que faz com que os 
galhos se encham de energia e vitalidade, iniciando um novo ciclo. Poda sintrópica. Desejei uma 
propriedade onde não entra adubo de fora, toda matéria orgânica é produzida pela poda. Já 
passei alguns dias com o Ernest Gostch na terra dele observando seu estilo de poda, vendo como 
ele sabe o que e onde precisa ser podado. Essa precisa sair do sistema, senhor, dizia ele. A leitura 
dele é intuitiva, a mesma que busco incansavelmente desenvolver.

 Poda é um barato, tem inúmeras finalidades: pode ser pra aumentar a luz, pra liberar com-
postos nitrogenados no solo, para fazer nichos, para gerar matéria orgânica, para criar caminhos, 
para brotar, para conter, para eliminar um galho doente. Para frutificar.
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 Meu trabalho não é muito diferente do de um 
barbeiro. Ando pelo mato com a tesoura na mão fa-
zendo acabamento nas melenas, corta um pedacinho 
aqui, olha, outra pixirica acolá, olha outra vez, muda 
de instrumento, mais um talho, como se você fosse 
ajeitar o ecossistema para uma balada, que no meu 
caso se chama verão.

 Interessante pensar que os animais não podem 
ser podados. Se você resolver podar a pata de uma 
vaca não vai dar muito certo, mas uma parreira preci-
sa de poda.



 
 Um dia nunca é igual ao outro, as nuvens ensinam. O sol ensina. As flores ensinam. Até a 
braquiária ensina. Só não vê quem não quer.

*

 No verão é quando tudo se transforma, crescem as plantas na velocidade da luz.

*

 Eis que o Igor me conta que achou um lago. E ainda por cima na minha terra, no meio da 
floresta. Ele me disse mais ou menos onde era, fui até lá e não acreditei, nunca tinha visto, como 

 Floripa é a outra casa, eu vivo mesmo, no sentido de existir, 
no sítio.

eu poderia imaginar aquele corpo 
d’água em um local tão improvável, 
uma lâmina com plantas aquáticas 
e ainda bromélias penduradas em 
cipós gigantes. O lugar rapidamente 
ganhou o apelido de Avatar e virou  
atração turística.
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 Fogo está em mim, figura como meu elemento em algum 
lugar do panteão. Marte em leão. Personalidade abrasiva. Difícil 
passar um dia sem acender fogueira ou fogão à lenha. Chama me 
acende. 

*

 Uma vez fiz galinha preta 11 com os meninos. Lembro 
do meu amigo Jelso, que me ensinou. Só que a minha técnica é 
insuficiente, nem sempre a galinha sobe. A tocha de papirus 12 
que sempre acende bonita, levanta o fogo lá no alto, frisson com a 
criançada.

*

 Na roça os mosquitos tiram sangue, basta curvar-se. Essa 
frase eu tinha escrito faz tempo. O assédio constante da muriço-
cada exige que o agricultor vadio se movimente, mude de lugar 
constantemente. Fico pensando: os mosquitos servem ao movi-
mento. E você dá um tapa na sua própria perna e ajuda o sangue 
a circular.

 Só as fêmeas sugam o sangue dos humanos, fundamental 
para eclodir os ovos. Além de receber a picada você ajuda na re-
produção dessa espécie. E há quem acredite que os humanos não 
são generosos.

*

 Porque não é só mosquito não, tem borrachudo também. 
Às vezes eles vêm atacar ainda com o polvrinha no bando. Quan-
do dá mutuca também, rara vez, é um deusnosacuda.
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 Depois de uma tentativa frustrada de produzir shitake em toras de tanheiro colhidas no 
próprio sítio, estou empenhado em aprender a identificar cogumelos comestíveis na floresta. Co-
mida de primeira, saborosa e nutritiva, e, sobretudo, abundante. Perigosa também. Sofrer uma 
intoxicação com cogumelo errado não é difícil.

 Meu trisavô tinha uma técnica. Separava as várias espécies de cogumelo que colhia no 
sítio da família, em Viamão. Aí salteava cada uma delas com alho. Quando o alho ficava preto 
concluía que era venenoso. Outro dia colhi uns cogumelos e fiz o teste. O alho não ficou preto, 
mas não tive coragem de comer.

 Ou então fazer como a galinha. Ela dá uma bicadinha e volta pro galinheiro. No dia se-
guinte, duas bicadinhas. No outro dia, uma bicadinha um pouco maior. E assim por diante. 
Galinhas são sacadas, aprendem melhor do que nós.
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 O que é vivo às vezes morre mesmo que você cuide e tenha amor.
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 Não é que dois anos depois con-
segui colher alguns shitakes? Nem espe-
rava mais, as toras estavam ali, largadas, 
desacreditadas no meio do mato. De 
repente miro e vejo, eles, uns shitakes 
do tamanho da minha mão, deliciosos. 
Quando você menos espera a dádiva 
bate na porta.

*

 Só que meu milho não cresceu 
bem este ano. A vadiagem, e sobretudo 
a falta de esterco e água, tem seus efeitos 
nefastos. Mas alguns pés deram uma 
espiguinha mini, inútil para comer, mas 
uma delícia para as crianças brincarem.

*

 Crianças são seres em si, integra-
dos com a fonte da vida. São curiosas, 
divertidas, presentes, criativas, piradas. 
Pura fonte de aprendizado. Algumas 
crianças são ainda mais incríveis, essas te 
conectam com a sua essência, basta que 
você as mire com verdade. Elas te em-
barcam na viagem do ser.

A volta do agricultor vadio 47



 Nasci em São Paulo, fui esculpido no cimento e no asfalto. A experiência com a terra 
abriu-se para mim quando apareceram umas latas velhas de tinta com mudas de manjericão e 
alecrim. Ficavam na escadaria da casa da cotoxó. Aquelas latas foram o embrião do meu agricul-
tor.

 Minha vó sempre teve um jardim lindo na sua casa de Ipanema, em Forno Alegre. Plan-
tava muito. Muita flor, camarão, gerânios. E rosas, sua obsessão. Do outro lado do quintal tinha 
um pomar com cítricas, romã, pêssego, alguma banana. Eu regava o jardim dela, era minha 
função nos dias de férias. E brincava com a água, é lógico.
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 Numa volta pro sítio, fugindo do coronavírus, depois de dias de seca brutal, dou de cara 
com dois tomates maduros, lindos, ali, ao meu alcance, esperando um lugar no meu macarrão 
mediterrâneo. Em tempos de seca precisamos plantar espécies resistentes, que precisam de pou-
ca água; nutritivas, que provêm nutrientes essenciais; saborosas, que deixam o corpo e a alma 
satisfeitos.

*

 A seca tem sido cada vez mais perversa. Não sei se já falei, mas a minha água vem de um 
riacho por gravidade, o que considero um luxo. A gravidade não deve acabar tão cedo, mas a 
água corre sério risco. Depois de anos de primaveras sem chuva, temos visto verões cada vez 
mais secos. Fico pensando em poços, mas eles dependem de bombas, e percebo que esses retro-
cessos da civilização – o ambiente degradado que afeta o clima – serão responsáveis pelos meus 
maiores desafios daqui pra frente. 
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 Comecei a brincar com aquarela outra vez depois de vários anos. Foi depois de uma 
imersão amazônica. Quase mais nem me lembrava da magia que emana da tinta e da água, a 
beleza das cores se misturando com tanta sutileza. Desenhei canteiros imaginários, padrões de 
plantas para um projeto de jardim das brincadeiras a ser construído em um prédio de São Paulo.

*

 Se os olhos brilham as mãos se inspiram.
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 Agricultura também é design – já dizia tio Bill. Agricultor vadio sempre desenha, o plane-
jamento espacial existe na minha vida, normalmente na cabeça, às vezes no papel.

*

 Diversidade é a base de tudo. Sou da mata atlântica. Na minha infância já tinham cimen-
tado tudo em sampa, mas ali embaixo a terra vibrava, nas gretas nasciam plantas, únicas, que 
insistiam em espalhar sementes e se proliferar.

 Diversidade é a linguagem da mata atlântica. 
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 Diversidade é a minha lingua-
gem. Sempre estou interessado numa 
muda nova, principalmente se for tão 
fascinante quanto a fruta do milagre 13. 
Alécio, fitobotânico da lagoa, disse que 
tem uma produzindo! Quero! Uma nova 
espécie de hortelã? Quero! Uma nova 
PANC? Quero! Uma flor linda? Quero? 
Atrai abelha? Quero!



 Hoje eu usei uma técnica muito simples pra limpar as plantas que nascem ao redor dos 
abacaxis. Uma varinha colhida na floresta, e tácaleopau. Em tempo de desgoverno e coronavírus, 
é uma delicia bater. E funciona.

*

 A vida no isolamento no vale do Cedro é igual à de sempre. Nada muda, a não ser as notí-
cias monotemáticas e as restrições para visitas de vizinhos. Edgar já passou dos oitenta e fez uma 
diabetes nos últimos anos.

*
 Escrito num banco: today well lived, makes every yesterday a dream of happiness and ev-
ery tomorrow a vision of hope.
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 Não contei ainda, mas perto de casa, no meio da floresta, há um laguinho que é como uma 
piscina infantil. Está a um minuto de caminhada por uma trilha saborosa. Mergulho nesse cor-
po d’água quase todos os dias de calor. Faz parte do “today well lived”. É um lugar precioso, com 
pedras e bromélias, caetés, muitas formas de beleza. 

 Lembro da alegria do meu amigo comandante que empilhava umas pedras com cuidado 
no afã de aumentar o nível da água desse laguinho. 
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 Meu corpo é outro quando sai de 
uma piscina viva. Viva mesmo. Dentro há 
girinos, crustáceos e até, vez ou nunca, apa-
rece um cágado do além.

 Nesse laguinho existe também um 
sistema de compostagem.



 Funciona assim: cada vez que vou tomar um banho no laguinho, dou uma limpada no 
fundo e coloco a matéria orgânica na margem. Vou fazendo pilhas. Depois de um tempo, levo 
um balde e passo a recolher o material pra horta. Minha alegria é que para cada mergulho ganho 
um balde de composto.

*

 Seca e coronavírus. Aqui no sítio seria o lugar perfeito para um isolamento demorado. 
Vida solitária é aqui mesmo. A comida está na terra. Mas a escassez de água me assusta muito 
mais. 

 A pandemia vai passar em alguns meses, talvez eu morra, provavelmente não. A seca não 
sei se vai passar, talvez eu mude, provavelmente não.
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 Agora nos encontros da Rede Ecovida 
eu já me apresento como agricultor vadio. O 
pessoal ri. De nervoso, óbvio.
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 Colhi duas mandiocas e plantei quatro. Cem por 
cento de êxito no aumento da produção.



 E as frutas? Alimentos dadivosos, doces, sensoriais, energéticos, prontos pra comer. Boa 
parte do meu trabalho de agricultor consiste em cultivar e cuidar de árvores frutíferas. Fora a 
juçara que, como já falei, abunda, invisto na diversidade: cítricas, graviola, jaca, caqui, berries, 
pitanga, jaboticaba, araçá. Há também as raras, maçã de madagascar, mamei, abiu, pitangatuba, 
olho do dragão, sete capotes. As eugenias são as minhas favoritas. São um gênero das mirtácias, 
com espécies quase todas boas de comer. Pitanga é uma eugenia. Grumixama também. Cereja 
do Rio Grande.

*

 As que planto em maior quantidade são três ilustres semi desconhecidas: cambucá, cam-
buci e bacupari.
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 O cambucá é primo da jaboti-
caba, a fruta dá agarradinha no tron-
co, maior, mais ácida e cor de laranja. 
Gosto.

 O cambuci parece um disco voador, mes-
mo madura é verde. Ácida e de sabor impactante, 
incrível pra sorvete e batidos. Adoro.

 O bacupari é amarelinho, pequeno e com 
pouca polpa. Mas tem suas vantagens, ele cai do 
pé e a casca protege o fruto durante dias, ele não 
apodrece e a mosca não pega. E é delicioso, está 
entre as minhas favoritas. Amo.



 João Bosco contou que o museu Maiacovski, na Russia, é 
um dos mais inteligentes que ele já foi. Diz que é todo inclina-
do, não tem um plano, você anda nele todo torto. E aí ele co-
menta que a vida é assim inclinada. Perfeito: aqui no sítio a vida 
também é uma rampa e pode ser que essa situação me arranque 
do amortecimento cotidiano, da letargia da vida plana. Talvez 
apenas atrapalhe meus tendões.

*

 A minha vida de agrofloresteiro vadio é acalentada na 
relação com os que caminham ao meu lado. Floresce na ex-
ploração dos rios e manejos de jardim com a Zu, na descoberta 
de sementes e árvores com o Henrique, nas parceiras diversas 
com Igor e Lou, nas visitas ao Edgar, na amizade com o Alê e 
com o Guimo. Se este é um relato solitário, devo dizer que não 
conseguiria aprender tanto sem a presença desses queridos.

*

 Neide Rigo diz que não existe dedo ruim pra plantar, 
todo mundo pode e deveria colocar sementes na terra e acom-
panhar seu desenvolvimento. Concordo, também acho que 
essa experiência é universal, basta querer e sair semeando o seu 
quintal, o mundo. A questão que pega pra muita gente é a frus-
tração, lidar com a morte, com o fracasso. 
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 Agora mesmo as formigas comem todas as tangerinas com voracidade. Impressionante, 
nunca tinha visto isso. Já aprendi a não lutar contra elas. Somente aprender com sua sabedoria 
incansável. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Raul.

*

 O solo é feito de folhas que caem e se decompõem. Ouvi dizer que 1 centímetro de solo 
leva 100 anos para ser produzido em uma das nossas florestas tropicais. Mas através da poda 
conseguimos acelerar esse processo. As folhas acumuladas sobre o solo diminuem a evaporação 
e servem como proteção para a presença de seres decompositores - os maiores responsáveis pela 
construção da fertilidade.
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 Hoje não resisti e peguei um saquinho de esterco de peru do Glaico.

*

 O Glaico é o cara que achou esse sítio. Eu plantava na minha casa em Floripa e saía de car-
ro no continente pra conseguir um pedaço de terra. Encontrar o seu lugar fora da cidade não é 
uma tarefa fácil. Sempre comprava orgânicos do Glaico, Rosa e família na feira de sábado da La-
goa da Conçeição. A família Sell me ensinou o que é uma feira de verdade. Era mais um encon-
tro do que compra e venda de produtos orgânicos, ali estabeleciam-se relações. Uma conversa 
sobre a situação da agricultura orgânica, certificação, a destruição das experiências da Monsanto. 
Uma receita com mandioca. Pessoas se encontravam na praça todas as semanas. E, na sequência, 
quase sempre tinha uma feira de trocas na Escola Técnica Federal. A família do Glaico e Rosa 
levava o excedente, o não vendido na feira, pra trocar. E então, novamente, havia um ambiente 
de fraternidade econômica, eu trocava um livro por uma massagem, um CD por uma muda de 
hortelã. Não tardamos em visitar a horta desses destemidos agricultores em Paulo Lopes.

*

 Perguntei pro Glaico se ele sabia de alguma terra pra vender no município de Paulo Lopes. 
Esse município, dois terços dentro do Parque Estadual do Tabuleiro, era uma espécie de destino 
certo. Perto de Garopaba e da Guarda, cobertura florestal e uma família de agricultores que se 
aproximou de mim e da Pati, paulatinamente. 

 Até que um dia surgiu essa terra no vale do Cedro. Quando andamos pela propriedade 
tivemos certeza que era ali. Vários corpos d’água, orientação nordeste, mata linda, pedras, espaço 
pra agrofloresta. A intuição sabe dos lugares. 
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 Além disso, ali ao lado moravam Edson e Dulce, neoecologistas. É sempre reconfortante 
ter pelo menos um vizinho conectado ou buscador.

*

 Edson era um aposentado que criava ovelhas, peixes, alguma fruta. Tinha se aproxi-
mado da Rede Ecovida de certificação participativa e os ideais de uma vida mais sustentável 
começaram a fazer parte do seu repertório. A mãe de todos é a natureza, costumava dizer com 
uma ingenuidade amorosa. Dulce, como já disse, foi a que inventou meu apelido de vadio. Cabo-
cla do interior do estado, falava o tempo todo, cozinhava, plantava, era irrequieta, apressada.

*

 Pressa adianta muito pouco na roça. A espera e a paciência fazem parte do aprendizado.
Nem sempre o fruto chega quando você deseja. Se a planta não morre ela pode hibernar, de-
morar muito tempo até se adaptar ao novo habitat. Passa anos na mesma, nem sinal de folhinha 
nova. Parece slow motion.  A minha agrofloresta só agora, muitos anos depois, dá sinais claros 
de vitalidade.

*

 Um dia o Edson decidiu vender a terra. Ah não, o único vizinho parceiro, justo ele? Mas 
eu logo tratei de arrumar compradores. Uma parte ficou com o Alê, um amigo da minha irmã 
que tinha acabado de chegar em Floripa e se encantou com o sítio. Mal sabia ele que teria, anos 
depois, uma filha que ama a floresta. E mal sabia ele que uma parte daquele sítio se transfor-
maria no Jardim das Brincadeiras. A outra parte do sítio do Edson ficou com a Mona, amiga 
antiga de faculdade que morava em Londres com o marido inglês e os dois filhos. Ela trabalhava 
com sustentabilidade, levava uma vida bio, fazia todo sentido ter uma terra na mata pros filhos 
terem uma experiência real de natureza. 
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 Enquanto o país derrete e a democracia dissolve, esperamos passar 
a peste.

*

 É bom ver uma jararaca passar na tua frente e não sentir medo. 
Principalmente se isso não acontece na sua terra.

*

 Descobri que uma lanterna na cabeça permite ver as aranhas à noi-
te. Os olhos dela refletem uma luz azul. E há muitas aranhas aqui no sítio. 
Quando você encontra alguma aranha com filhotes no abdômen parece o 
universo numa casca de noz, um mar de estrelas.

*
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 Dizem que o Picasso falou que ”toda criança é artista, o problema é permanecer artista 
depois de crescida”. Pois é, talvez a escola, ou mesmo a família, comprometa ou desestimule o 
artista. O artista de cada um pode se recolher mas não morre. Fica lá dentro guardado, até que 
você aperte a tecla. Espalho manjericão sobre a pizza com arte, para lembrar quem sou. 

*

 A arte nunca vai me abandonar se eu não abandoná-la. Olho pra natureza e encontro es-
culturas. Recolho material e produzo jogos. Coleto flores e faço arranjos. O violão nunca se cala. 
Espero um dia encarar o piano. Projeto de velhice.
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*

 Zu inventou a salada sete 
folhas. Conto pra vocês. Aprenda 
quais PANCs vivem no seu jardim. 
Na hora do almoço dê um passeio 
e colha pelo menos sete espécies 
diferentes que você encontra. Tan-
sagem, capuchinha, crepe japônica, 
caruru, trevo, beldroega, trapoera-
ba. Sempre estão por aí.



 Já perebeu que os pássaros se sucedem? Cada uma no seu turno, uma depois da outra, as 
espécies chegam e vão, os bandos passam, como a vida.

 Meu corpo já apresenta algumas fragilidades físicas para trabalhar na terra. A motosser-
ra fica cada vez mais longe da minha prática, ainda mais que a minha é um modelo pesado dos 
anos 80. 

 Percebo que com o passar do tempo terei que transformar minha ação de agricultor. 
Quem sabe quando eu ficar bem velhinho apenas colherei flores. 
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Espero nunca parar de dançar. 



Notas
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1. Plantas Alimentícias Não Convencionais
 
2. Matéria orgânica preta proveniente do fundo de lagos
  
3. Caule da mandioca
   
4. Aquelas plantas que (como bromélias e orquídeas) se apoiam nos galhos

5. Aquilo que define a pessoa na sua individualidade e subjetividade, isto é, a 
sua essência

6. Jogo cooperativo de madeira que inventei em 2012

7.  O nome técnico de planta inçada é planta sub-espontânea

8.  Calophyllum brasiliense, primeira madeira de lei brasileira, que era mui-
to útil para a construção de mastros de navios

9.  Do (ing.) serendipity, um feliz acaso

10. Dano provocado por uma planta em outro organismo, normalmente 
causado pela liberação de metabólitos secundários tóxicos

11. Balão artesanal feito com jornal

12. Planta aquática originária do Egito, utilizada antigamente na produção 
de papel

13. Synsepalum dulcificum,  árvore cuja fruta muda o paladar, torna sabores 
ácidos extremamente doces
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