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RESUMO
O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é o de planejar, seguindo os
princípios e as éticas da Permacultura, a construção coletiva de um espaço,
denominado horta escolar, no Centro de Educação Infantil Recanto Alegre, em Santa
Rosa de Lima, como um ambiente de aprendizagem que potencialize o ensino de
conceitos de ciências e de educação ambiental, para despertar o espírito crítico dos
estudantes, professores, pais e comunidade sobre a relação sociedade e natureza e
para a formação de cidadãos e cidadãs conscientes de suas responsabilidades
ambiental e social em escala planetária. Para a consecução desse objetivo e para a
fundamentação do planejamento, foi efetuada uma busca por trabalhos acadêmicos,
artigos e publicações relacionadas ao tema permacultura, horta escolar e educação,
tendo sido encontradas inúmeras experiências exitosas de aplicação da Cultura
Permanente no espaço escolar. Foram realizadas, também, entrevistas
semiestruturadas com as atuais gestoras municipais da educação e das escolas da
Rede Municipal de Santa Rosa de Lima e com agricultores e técnicos que participaram
ativamente do processo de introdução da permacultura em Santa Rosa de Lima, por
volta do ano 2000, e são, hoje, possíveis colaboradores do projeto. As questões
centrais discutidas se referiram aos potenciais e limitações da permacultura como
estratégia de desenvolvimento e de educação ambiental. Com relação às
potencialidades foi destacada a oportunidade de, através da horta escolar, criar um
ambiente de ensino aprendizagem atrativo aos alunos, por permitir ao professor inovar
na construção do conhecimento, ao mesmo tempo em que se impacta as reflexões e
debates sobre as opções atuais de desenvolvimento do município. Conhecida como
a Capital Catarinense da Agroecologia, o município retoma, na verdade, uma via
predatória em relação à natureza. Ao propor o design da horta pedagógica
permacultural e como serão reunidas as condições para sua implantação, indica-se
que tais inovações na educação e na contenda sobre o futuro do município só se
darão se a proposta for encarada, pelas comunidades escolar e do seu entorno, como
um projeto coletivo, no qual cada um – pessoas e instituições – se veja como
corresponsável pelo seu sucesso e por sua continuidade no longo prazo.
Palavras-chave: permacultura; educação; horta escolar.

ABSTRACT
The objective of this End of Course Work is to plan, following the principles and ethics
of Permaculture, the collective construction of a space, called a school garden, at the
Recanto Alegre Kindergarten in Santa Rosa de Lima, as a learning environment that
enhances the teaching of science concepts and environmental education, to awaken
the critical spirit of students, teachers, parents and community about the relationship
between society and nature and to form citizens who are aware of their environmental
and social responsibilities on a planetary scale. To achieve this goal and to support the
planning, a search was made for academic papers, articles, and publications related
to permaculture, school gardens, and education. Semi-structured interviews were also
carried out with the current municipal managers of education and of the schools of the
Municipal Network of Santa Rosa de Lima, and with farmers and technicians who
actively participated in the process of introducing permaculture in Santa Rosa de Lima,
around the year 2000, and are, today, possible collaborators of the project. The central
questions discussed referred to the potentials and limitations of permaculture as a
strategy for development and environmental education. In relation to the potentials, the
opportunity to create, through the school garden, an attractive teaching-learning
environment for the students was highlighted, as it allows the teacher to innovate in
the construction of knowledge, at the same time as it impacts the reflections and
debates about the current development options of the municipality. Known as the
Agroecology Capital of Santa Catarina, the municipality actually takes a predatory path
in relation to nature. In proposing the design of the permacultural educational garden
and how the conditions for its implementation will be gathered, it is indicated that such
innovations in education and in the contention about the future of the municipality will
only happen if the proposal is seen, by the school and surrounding communities, as a
collective project, in which each one - people and institutions - see themselves as coresponsible for its success and its long-term continuity.
Keywords: permaculture; education; school garden.
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INTRODUÇÃO
Desde muito cedo, no interior de Santa Rosa de Lima, aprendi a
importância de estudar. Assim como fui confrontado à necessidade de conciliar a
escola com os afazeres agrícolas, para "ajudar" a família. Saia cedinho pela manhã,
"a pé", para as aulas na "escolinha da Serrinha", que ficava a três quilômetros de casa.
Depois de retornar e de almoçar, já no início da tarde, tinha tarefas determinadas:
providenciar o trato para os animais, roçar pasto, por vezes ir para a roça com meus
pais e, ao final do dia, "tirar o leite" (fazer a ordenha). À época, a Escola Isolada Alto
Rio Santo Antônio (nome oficial da "escolinha da Serrinha", como era tratada por
todos) era multisseriada e o professor lecionava para aproximadamente vinte alunos,
do 1º ao 4º ano do Primário (correspondentes aos atuais anos iniciais do Ensino
Fundamental). Daquele tempo, ainda tenho lembranças: a "escolinha" de madeira e
sem pintura; o professor extremamente rigoroso e disciplinador, para que, segundo
ele, seus alunos "dessem o melhor de si"; as brincadeiras da turma e, no que interessa
mais de perto a este TCC, a horta da escola que cultivávamos com carinho. Horta que
produzia “de tudo” para a merenda escolar, mas não tinha qualquer finalidade
pedagógica, a não ser uma vaga valorização do trabalho e do saber agrícolas.
Com as dificuldades enfrentadas pela "pequena agricultura familiar" no final
da década de 1970 (período da chamada "Modernização Conservadora" da
agricultura brasileira), houve, em 1980, a mudança de toda a minha família para Braço
do Norte. Para mim, significou a possibilidade de continuar os estudos. Em 1981,
cursei a 5a série no Colégio Dom Joaquim, no qual permaneci até 1987, quando
conclui o "Segundo Grau" (Ensino Médio). Ingressei, então, no curso de licenciatura
em História, na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Era preciso, contudo,
pagar as mensalidades. E a mudança para a "cidade" não conseguiu atenuar as
dificuldades financeiras da minha família. Por isso, inclusive, meus pais decidiram
voltar para a mesma propriedade deixada anos antes. E eu fui forçado a segui-los.
Havia cursado apenas o primeiro semestre da graduação. Trabalhando na lavoura –
especialmente no cultivo do tabaco, na produção de carvão vegetal e na criação de
gado, minha aspiração de cursar a "faculdade" continuava, pois sabia da importância
que tinham os estudos superiores. Em 1990, veio a oportunidade de lecionar – como
não habilitado e admitido em caráter temporário (ACT) – História e Geografia, na
Escola de Educação Básica Professor Aldo Câmara, situada na "praça" (centro) de
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Santa Rosa de Lima, que havia nucleado as escolas isoladas do interior do município.
Foram aproximadamente cinco anos, conciliando a função de professor com a de
agricultor familiar. Ressalto que, em 1997, já tendo constituído minha família e
trabalhando somente na agricultura, surgiu a oportunidade de retomar a graduação
em História na Unisul. O formato proposto pela universidade favoreceu minhas
aspirações: as aulas eram nos finais de semana (sextas-feiras à noite e sábados o dia
todo) e em períodos concentrados em janeiro e julho. Assim, pude me formar, em
2001.
Voltando ao que se refere à agricultura, em 1996, havia surgido, em
Santa Rosa de Lima, a Associação dos Agricultores Ecológico das Encostas da Serra
Geral (Agreco). Em 1998, o seu principal líder – Professor Wilson Schmidt – colocou
diretamente a mim e a minha companheira o desafio de deixar de produzir de forma
convencional para produzir alimentos “sem veneno”. Era o período de expansão da
Agreco, com a constituição de uma rede de agroindústrias rurais de pequeno porte.
Iniciamos na produção orgânica de "verduras" naquele mesmo ano de 1998, na
localidade de Serrinha e, por alguns anos, fomos sócios de uma das agroindústrias
para beneficiamento de hortaliças. Uma série de adversidades fez com que
deixássemos a sociedade na agroindústria e encarássemos outros desafios.
Na estratégia de construção do projeto de desenvolvimento sustentável
para as Encostas da Serra Geral, foram constituídas, após a Agreco, novas
organizações que se complementavam na ação. Uma delas, foi a Associação de
Agroturismo Acolhida na Colônia. Outra, a Cooperativa de Crédito Rural Credicolônia,
da qual, em 2000, me tornei um dos dirigentes. Em seguida, em 2005, através do
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), conseguimos adquirir nossa
"pequena propriedade", na localidade de Águas Mornas. Os valores financiados pelo
PNCF nos permitiram adquirir apenas uma área de terra degradada ao extremo, pelo
cultivo convencional de fumo ao longo de muitos anos, sem que tivesse havido
cuidado mínimo com o solo e sua vida. Desde então, manejamos nossa Unidade
Familiar de Produção Agrícola (UFPA) seguindo os princípios da agricultura orgânica,
sem o uso de agrotóxicos ou fertilizantes de síntese química e lançando mão de
técnicas agroecológicas de produção e melhoramento do solo. Utilizamos, ainda,
inúmeras técnicas da permacultura. Desde 2007, nossa propriedade é certificada
como orgânica.
Sublinho que a minha condição de agricultor pluriativo – estando "na
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roça" e na coordenação da Credicolônia1, até 2011 – permitiu-me conhecer inúmeras
experiências interessantes de agroecologia, de permacultura e de outras práticas
sustentáveis em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Além de ter me
possibilitado cursar a Especialização em Gestão em Desenvolvimento Rural e
Cooperativismo, no Instituto Meridional, em Passo Fundo, em 2008 e 2009.
Em 2011 e até o final de 2012, assumi a Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Santa Rosa de Lima. Período em que foi
possível desenvolver um trabalho junto aos agricultores familiares do município. À
época, a equipe da Secretaria desenvolveu várias frentes de ação, destacando-se a
assistência técnica e orientação na ampliação do Pastoreio Racional Voisin para a
produção de leite; o apoio à agroecologia; e o programa de habitação rural. Uma das
iniciativas da Secretaria – talvez pequena, mas relevante – foi a implantação e a
manutenção da horta escolar no Centro de Educação Infantil Recanto Alegre.
Em 2017, com a instalação de uma nova gestão no Executivo municipal,
assumi o desafio de estar à frente da Secretaria Municipal de Administração, Finanças
e Planejamento, função que ocupo até hoje. Naquele mesmo ano, depois de quase
vinte anos trabalhando no dia a dia com produção orgânica e agroecologia, resolvi,
juntamente com minha companheira, buscar uma Especialização na área. Fomos
cursar Pós Graduação em Agroecologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Campus Lages. A nossa proposta foi de buscar
conhecimentos acadêmicos de agroecologia para os trabalhar na prática cotidiana da
UFPA.
Mais recentemente, em 2020, a Universidade Federal de Santa Catarina
ofertou a Especialização em Permacultura. Foi a oportunidade para ampliar os
conhecimentos nessa ciência holística e de cunho socioambiental. Eu já tinha visitado
experiências, realizado leituras sobre o tema, trocado conhecimentos com
permacultores como Jorge Timmermann (conforme Capítulo 2) e adotado práticas de
cultura permanente na UFPA. Tudo isso nos fez – a mim e a minha companheira –
julgar

que

essa

era

uma

abordagem

fascinante,

que

exige

dedicação,

comprometimento e visão de sociedade pautada no bem viver. E que era necessário
aprofundarmos essa compreensão e intervenção sustentável na realidade cotidiana.
No decorrer da Especialização, em diversos momentos, o tema da horta escolar veio
1

Que, no período, passou a se chamar Cresol (Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária)
Encostas da Serra Geral.
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à tona. O que me fez rememorar a horta da “escolinha da Serrinha". E, da mesma
forma, da horta que havia implantado no Centro de Educação Infantil Recanto Alegre,
que deixou de existir, mas é mencionada até hoje por seus professores e servidores.
Finalmente, levar em conta que o objeto do Trabalho de Conclusão de Curso da
Especialização em Agroecologia no IFSC, realizado conjuntamente por mim e minha
companheira,

foi

a

horta

escolar

e

sua

importância

(VANDERLINDE

e

VANDERLINDE, 2018). Defendemos, então, que implantar a horta escolar, além de
produzir alguns alimentos (orgânicos), como hortaliças e temperos, terá também
potencial pedagógico. Ela poderá servir de referencial para trabalhar temas
relacionados com a terra – levando os estudantes a ter uma iniciação em agricultura,
bem como o estudo em outras áreas do conhecimento. Ponderamos que a horta
escolar precisa ser uma proposta diferente, na qual a comunidade escolar se sinta (e
seja, de fato) responsável pela sua implantação e sua manutenção. Ou seja, sem
depender diretamente da “boa vontade” da gestão no Executivo municipal que sofre
descontinuidades políticas e mudanças de prioridades. Dizendo de outra forma,
indicamos que é fundamental que o processo de implantação da horta seja realizado
de forma articulada, envolvendo toda a comunidade escolar: alunos, professores,
demais servidores da escola e os pais. Da mesma forma, as ações de manter a horta
e dela cuidar precisam ser da responsabilidade dos mesmos atores. Porque, deste
modo, se garantirá a perenidade da iniciativa e, mais que isso, que o processo estará
pautado na coconstrução e na corresponsabilidade, criando a possibilidade deste
espaço, além de produzir alimentos saudáveis para as crianças, constituir em local de
ensino aprendizagem, de interação das crianças e de educação ambiental.
Assim, a definição do tema para o Trabalho de Conclusão de Curso da
Especialização em Permacultura permitiu uma oportunidade de reflexão sobre as
possibilidades de ampliar e aprofundar esse tema, agora com as abordagens, os
princípios e as éticas da Permacultura, trabalhadas no curso. Pensamos – eu e minha
companheira, em dois estudos complementares e concomitantes. Ela refletirá sobre a
importância e o papel pedagógico da horta escolar. Eu proponho o planejamento
efetivo – e a ser efetivado – de uma horta escolar para os Ensinos Infantil e
Fundamental (anos iniciais). Isso porque conversas preliminares com a Secretária
Municipal de Educação e com as diretoras das unidades escolares concernidas
apontavam para o interesse na implantação da horta escolar e mais do que isso, para
a disposição em contribuir para os dois estudos de TCC. Outra razão para optarmos
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pelo tema foi o fato de a nossa filha “caçula” estudar no CEI Recanto Alegre (e, logo,
será nosso primeiro neto), o que nos traz senso de pertencimento e a vontade de
contribuir para que aquela unidade escolar – através da horta escolar permacultural e
da promoção de reflexões sobre permacultura e educação – seja o “gatilho” para
despertar as crianças e a comunidade local para uma nova abordagem em relação ao
desenvolvimento sustentável, a permacultura. Dizendo de outra maneira, busca-se,
para além de uma visão operacional (fornecimento de alimentos) da horta e da sua
possível mobilização em atividades de aulas, contribuir para uma reconexão ser
humano – natureza e para a formação de cidadãos e cidadãs conscientes de suas
responsabilidades ambientais e sociais em escala planetária.
Neste quadro e apoiado em Leme Mundo et al (2020), definimos os
objetivos deste TCC:
a) planejar, seguindo os princípios e as éticas da Permacultura, a
construção coletiva de um espaço, denominado horta escolar, no
Centro de Educação Infantil Recanto Alegre, em Santa Rosa de Lima,
como um ambiente de aprendizagem que potencialize o ensino de
conceitos de ciências e de educação ambiental, para despertar o
espírito crítico dos estudantes, professores, pais e comunidade sobre a
relação sociedade e natureza e para a formação de cidadãos e cidadãs
conscientes de suas responsabilidades ambiental e social em escala
planetária.
Para a consecução destes objetivos, em primeiro lugar, o trabalho
mobilizou conhecimentos apreendidos durante o curso, assim como vivências e
experiências práticas do autor, buscando utilizá-los no planejamento da horta a ser
implantada os princípios éticos e de design desenvolvidos na permacultura. A
literatura trabalhada no Curso de Especialização foi apoio fundamental para a análise
e para a argumentação desenvolvidas ao longo do texto. Além disso, foi realizada uma
busca de referências que tratassem de experiências concretas que tivessem em conta
a interface entre permacultura e horta escolar. O diálogo (análise crítica e captura de
pontos interessantes e instigantes) com as monografias, as comunicações ou os
artigos localizados nos permitiu enriquecer o planejamento. Da mesma forma, para a
reflexão sobre o contexto da proposta, levou-se em conta ampla produção de estudos
sobre Santa Rosa de Lima, as experiências de agroecologia nas Encostas da Serra
Geral e as organizações que serviram de sustentação para elas. Para o diagnóstico
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de questões relacionadas à educação e aos estudantes (e suas famílias) em Santa
Rosa de Lima, procedeu-se um levantamento, que permitiu a geração de dados
primários, com a apoio das Direções do Centro de Educação Infantil Recanto Alegre
e do Centro Educacional Santa Rosa de Lima (anos iniciais do Ensino Fundamental).
Além desta Introdução e das Considerações Finais, este TCC está
estruturado em três capítulos. No primeiro, apresento a Cultura Permanente, que dá
base ao planejamento. Para isso, recupero uma breve reconstituição histórica da
permacultura, assim como da sua apropriação e difusão no Brasil. Depois, coloco
diante do leitor a ética e os princípios da permacultura e abordo a relação da
permacultura com a educação e o papel da horta escolar como espaço de ensino
aprendizagem (recordando que esta é a ênfase do TCC de Rosângela Vanderlinde).
Fecho o capítulo discorrendo sobre a necessidade da leitura de paisagem, do
planejamento e design para a construção de uma horta pedagógica permacultural. O
segundo capítulo é reservado para a apresentação de um olhar sobre o município de
Santa Rosa de Lima, considerando os aspectos econômico, social e educacional.
Afinal, o planejamento precisa ser bem contextualizado. Nesse sentido, também
busco

abordar

experiências

locais

de

permacultura

e

a

perspectiva

do

desenvolvimento sustentável da “Capital Catarinense da Agroecologia”. Os limites
deste "título" do município me levam a discorrer sobre a importância da horta escolar
e o desafio de que ela seja um espaço pedagógico e capaz de impactar a cultura
predatória ainda dominante no município. Finalmente, no terceiro capítulo, apresento
o planejamento da horta escolar proposta como espaço efetivo para práticas
pedagógicas. Para tanto, abordo a leitura de paisagem e o mapeamento de setores
para implantação da horta, assim com as ações para chegar a uma participação ativa
e ao engajamento da comunidade na construção da horta, especificando, ainda, as
condições para sua implantação.
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1

MOBILIZAÇÃO DA PERMACULTURA PARA PLANEJAR ESPAÇOS; BASE
PARA A CONSTRUÇÃO DA HORTA PEDAGÓGICA

1.1

PERMACULTURA, SUA ORIGEM E SUA APROPRIAÇÃO NO BRASIL
Na definição de um de seus criadores, “a permacultura é um sistema de

design para a criação de ambientes humanos sustentáveis” (MOLLISSON, 1998, p.
13). Assim, de acordo com Ferreira Neto (2017, p. 44), a permacultura é usada para
planejar espaços (casas, hortas, unidades de produção, cidades...), com uma visão
sistêmica, posicionando os elementos de forma a criar ciclos sustentáveis de
aproveitamento energético. Ou seja, é uma maneira de intervir na realidade, de
maneira diferente daquela da sociedade de consumo criada pela produção industrial
e suas cadeias de suprimentos. Nos anos de 1960, vários movimentos mundiais
começaram a questionar o "consumismo", modo de viver culturalmente dominante no
mundo ocidental (ou capitalista), no período pós Segunda Guerra Mundial. Neste
sentido, Nanni et al (2018, p. 2) destacam:
Na Austrália, país que já passava por sérios problemas ambientais, surgiu o
grupo da Permacultura, no início da década de 1970. David Holmgren e Bill
Mollison, propositores da permacultura, pensaram inicialmente na proposta
de uma “agricultura permanente”, conceito esse que foi ampliado para uma
“cultura permanente”, na qual cada grupo social possa viver de acordo com
os elementos naturais e culturais disponíveis em nível local, na busca por
uma vida autossustentável sem a necessidade de um mercado centralizador.
Assim, o termo permacultura foi criado para nomear uma forma específica de
planejamento, que leva em consideração determinados fatores envolvendo
cuidados humanos, com a terra e de uma partilha justa.

Messinetti (2018, p. 33) recorda que tal proposta surgiu, naquele país da
Oceania, como resultado da busca por uma alternativa para o avanço industrial e
agrícola convencional, que resultava na poluição das águas, do solo e do ar e,
consequentemente, na morte das plantas e dos animais. Tendo em conta a forte
vinculação inicial com a agricultura e os constantes debates sobre a relação dessa
"corrente" com aquela da agroecologia, julgo importante recuperar Nanni et al (2018,
p. 2), quando afirmam que “a permacultura se compara e se relaciona diretamente
com a agroecologia" e que "ambas atualmente são movimentos e ciências sistêmicas
que buscam melhorar a vida no campo e na cidade”. Tal movimento e ciência
sistêmica chegou ao Brasil em 1992, associado à realização, no Rio de Janeiro, da
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Eco-92,
ou Rio-92). Aproveitando a presença no Brasil de Bill Mollison, foi realizado o primeiro
curso de planejamento permacultural ("Permaculture Design Course", ou PDC),
formando, assim, a primeira geração dos permacultores do Brasil (FERREIRA NET0,
2017; NANNI et al, 2018)2. Em seguida, alguns desses precursores fundaram as
instituições pioneiras de permacultura no país,
[...] como Claudio Sanchotene (IPERS - Instituto de Permacultura do Rio
Grande do Sul, primeiro instituto do Brasil), Marsha Hanzi (IPB - Instituto de
Permacultura da Bahia), [Wilson Newton] Alano (Sítio Pé na Terra). Ainda
dessa turma, Marcos Abraham Cardoso fundou a livraria e editora Via
Sapiens. (NANNI et al, 2018, p 2; parênteses no original, colchetes SV).

Parece-me importante considerar a periodização proposta por Ferreira
Neto (2017) para a evolução da permacultura no Brasil, visando a estabelecer um
paralelo com o processo de desenvolvimento territorial que aconteceu em Santa Rosa
de Lima (ver Capítulo 2). O referido autor sugere cinco fases distintas, mesmo
avaliando que existam sobreposições. Para ele, como indica a Figura 1, as etapas
são: período difuso (anterior a 1992); período de incubação, de 1992 a 1995; período
de ativação e institucionalização, de 1995 até 2007; período da etapa crítica, de 2004
a 2008; e período da popularização, de 2008 até os dias atuais.
Figura 1 – Linha do tempo das etapas do desenvolvimento da Permacultura no Brasil.

Fonte: Ferreira Neto (2017, p. 85).
Notas: Note-se o equívoco de digitação, no original, na última etapa. O correto seria: (2008 até hoje).

Considerando o foco deste estudo, centrei minha atenção na última etapa.
É interessante registrar que o autor citado indica a fermentação "no movimento da
permacultura", a partir de 2008, de "um questionamento à elitização da permacultura
no país", que permanecia "restrita a grupos universitários e de classe média". Foi
2

Ferreira Neto (2017) faz uma rica narração desse evento seminal, nas páginas 88 a 90. De forma
mais ampla, ele recupera com detalhes, a história da permacultura no Brasil, nas páginas de 84 a
106 de sua tese.
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apontada, então, "a necessidade de dialogar e abarcar uma parcela cada vez maior
da população", o que gerou a chamada "permacultura popular". Esse movimento visou
– e visa – a "ações permaculturais preocupadas com a democratização e a
popularização da prática e do conhecimento da permacultura." (FERREIRA NET0,
2017, p. 102). Este TCC segue essa perspectiva política, julgando ao mesmo tempo
que a Cultura da Permanência, como ciência holística e de cunho socioambiental, está
consolidada. Por isso, ela precisa chegar às escolas de um pequeno município rural
que é considerado a Capital Catarinense da Agroecologia (sobre esse "título", ver
Capítulo 2). E, também, por sua ética e princípios, trabalhados a seguir.
1.2

ÉTICA E PRINCÍPIOS DA PERMACULTURA
A ética da permacultura é a base que orienta a conduta dos seus

praticantes (assim como este Trabalho de Conclusão de Curso). São três os princípios
éticos da permacultura. Silva e Spaziani (2016. p. 3), assim expõem "os princípios de
respeito e relação com a natureza":
a) cuidado com o planeta Terra - reduzir o consumo exagerado é amar o
planeta, consciência ambiental, preservar o ecossistema, cuidar dos
seres vivos e não vivos, como solo, ar, água etc., enfim, cuidar e
preservar para a população atual e [às] gerações futuras;
b) cuidado com as pessoas - cuidar de si mesmo, [dos] parentes e [da]
comunidade resume-se em assegurar seu bem-estar, através do
cuidado com a terra, pois um planeta sustentável garante qualidade de
vida;
c) distribuição dos excedentes - para evitar desperdícios, o ideal é gerar
energia, alimentos, dinheiro e utilizar o tempo de forma consciente
evitando desperdícios, porém, o que sobra deve ser compartilhado ou
trocado.
Com relação a esses princípios, os mesmos autores recém referidos
destacam que David Holmgren dedicou bastante tempo para desenvolvê-los e
sistematizá-los no livro “Princípios e Caminhos, Além da Sustentabilidade”, cuja
primeira publicação ocorreu em 2002. Eles são doze, conforme a Figura 2, seguinte.
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Figura 2 – Os doze princípios de Design da Permacultura

Fonte: Transcrito de <http://pt.slideshare.net/milaborelli/permacultura-e-emissaozero>, acesso em 07
de fevereiro de 2022.

Messinetti (2018, p. 33) afirma que esses “doze princípios de design" foram
descritos por David Holmgren "como um apanhado da diversidade do pensamento
permacultural vigente na época” (virada do Século XX para o XXI). O mesmo autor
recorda que tais princípios
[…] funcionam como diretrizes ou conceitos que orientam uma atuação mais
restrita devido a especificidade espacial, temporal, social e econômica de sua
aplicação, além de servirem como eixos norteadores do planejamento
Permacultural, ou design Permacultural. Tais princípios são pautados no
âmbito da ciência moderna da ecologia, mais especificamente na ecologia de
sistemas que visa uma abordagem mais sistêmica onde os elementos em
suas funções individuais necessariamente precisam desenvolver
paralelamente uma função coletiva, fundamentando um sistema amarrado
por múltiplas interações e retroalimentado por elas. (MESSINETTI, 2018, p
33).
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Assim, na aplicação dos princípios éticos da Permacultura, seguindo
Messinetti, deve-se considerar que estes
[...] são valores gerais que foram derivados do estudo do mundo natural e
desenvolvidos com o intuito de serem aplicados tanto em situações de
abundância quanto em situações de escassez. (MESSINETE, 2018, p 31).

O mesmo autor entende tratar-se de um desafio, uma vez que "a
permacultura busca suprir as demandas das pessoas dentro de limites ecológicos",
sendo necessário "uma mudança cultural do indivíduo e da sociedade no entorno" (id.
Ibid. p. 31). Destaca, ainda, que "estes princípios éticos podem ser considerados como
freios a instintos de sobrevivência individuais, que muitas vezes são colocados à
frente das demandas coletivas" (id. Ibid. p. 31), lembrando que coletivamente pode se
chegar a mais eficácia e longevidade.
Para o planejamento – que é objeto desse estudo – é fundamental
considerar que Mollisson (1998, p. 17) sublinha que "o cerne da permacultura é o
design", uma vez que ele "representa a conexão entre os elementos". Ele exemplifica:
"Não é a água, a galinha ou a árvore. É como a água, a galinha e a árvore estão
ligadas". No que está associado diretamente a este TCC, Bill Mollisson afirma que "a
educação desmonta tudo em pedaços, sem fazer qualquer conexão". E que, ao
contrário, a permacultura "faz a conexão porque, tão logo você tenha compreendido
a conexão, você pode alimentar a galinha a partir da árvore". Entra, então, o design
porque "para permitir que um componente do projeto funcione eficientemente,
devemos colocá-lo no lugar certo". (MOLLISSON, 1998. p. 17).
Esse debate me fez refletir sobre o fato de a Permacultura estar em
constante adaptação e mais do que isso sobre a sua adaptabilidade às condições
postas – ou ao contexto existente – em Santa Rosa de Lima e nas Encostas da Serra
Geral.
1.3

PERMACULTURA, ADAPTAÇÃO E ADAPTABILIDADE
Uma das principais características da Permacultura é a adaptabilidade,

conforme a dinâmica de cada local e a época. Dizendo de outra forma, a permacultura
propõe soluções simples para problemas complexos. Messinetti (2018, p. 30) recorda
que “a palavra permacultura foi cunhada por Mollison e Holmgren, para descrever um
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sistema integrado de espécies animais e vegetais perenes ou que se perpetuam
naturalmente e são úteis aos seres humanos”. Ao mesmo tempo, esse autor propõe
uma ampliação da abordagem ao afirmar que ela inclui, também,
paisagens e relações encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo,
produzem alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes para
prover as necessidades locais. As pessoas, suas edificações e a forma como
se organizam são questões centrais para a permacultura. Assim, a visão da
permacultura de uma agricultura permanente ou sustentável evoluiu para
uma visão de uma cultura permanente e sustentável. (MESSINETTI, 2018, p
31).

Com relação a ser apropriada e apropriável em outras regiões e condições
– ou à adaptabilidade, o mesmo autor aponta que se a permacultura emergiu como
"um método para resolver alguns problemas identificados em uma região da Austrália
(Tasmânia)", ela pode ser difundida para outros países ou territórios porque se tornou
"orientadora", isso significando que "os seus princípios éticos se tornaram valores
morais ou códigos de conduta". O que me remete a uma breve reflexão sobre a
relação entre permacultura e educação.
1.4

PERMACULTURA E EDUCAÇÃO
Stumpf (2012, p. 9) julga que a participação e o envolvimento da

comunidade do entorno de um estabelecimento de ensino são elementos
fundamentais no ambiente escolar. Neste sentido, a mesma autora destaca a
Permacultura como “possibilidade de maior envolvimento" dessa comunidade e, mais
do que isso, de "mais interação da escola com a realidade local, resgatando saberes
populares”. Destaca, ainda, "a importância da identificação da escola como uma
referência para a comunidade" e a atuação dos estudantes e de suas famílias.
Tratando da Educação Ambiental (EA), Messinetti (2018, p. 26), citando o sociólogo
ambientalista mexicano Enrique Leff, avalia que
a construção de uma racionalidade ambiental que consiga debater a
complexidade da atual situação mundial passa pelos campos
interdisciplinares excedendo os limites definidos pelas “ciências ambientais
constituídas como um conjunto de especializações surgidas da incorporação
dos enfoques ecológicos às disciplinas tradicionais - antropologia ecológica;
ecologia urbana; saúde; psicologia, economia e engenharia ambiental - e se
estende além do campo de articulação das ciências para abrir-se ao terreno
dos valores éticos, dos conhecimentos práticos e dos saberes tradicionais”.
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Neste sentido, a permacultura, vista como uma ciência holística, como ética
e como um conjunto de práticas sustentáveis, dialoga plenamente com a EA. Ela não
consegue, contudo, superar algumas limitações no contexto do espaço escolar.
Stumpf (2012, p. 11) lista as principais dessas limitações, dentre elas: a falta de
recursos humanos, o déficit de pessoal, o excesso de demandas, a pequena carga
horária destinada à Educação Ambiental, a dificuldade de manutenção dos espaços
(principalmente, durante as férias), a alta rotatividade dos alunos participantes. A
mesma autora destaca, ainda, a tendência de o processo ficar centrado em uma só
pessoa. Isso se deve à dificuldade para alcançar o engajamento dos professores, dos
funcionários e/ou dos gestores educacionais. Obstáculo que está relacionado, por
exemplo, à resistência em acreditar em uma nova proposta, à forma enraizada e
inflexível de educar; à tendência a repetir padrões e, finalmente, ao fechamento dos
professores nas suas funções e áreas de conhecimento. Não se pode desconsiderar,
é claro, a situação dos professores (e de forma geral, a dos trabalhadores da
educação), com sobrecarga de tarefas, tensão, cansaço, stress e ansiedade. Ao
mesmo tempo, há uma forte pressão pelos "resultados da aprendizagem", vistos como
o atendimento às metas de qualidade da educação nacional, medidas pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Mesmo sinalizando para todas essas
limitações, a autora adota uma perspectiva positiva ao avaliar que "as possibilidades
são bem maiores do que os limites, a sensação de ver acontecendo supera qualquer
dificuldade" (STUMPF, 2012, p. 11).
Julgo que ao considerar que a permacultura contribui para esse otimismo
– ao permitir uma visão mais ampla, que faz com que todas as disciplinas e assuntos
possam ser abordadas –, uma ponderação é necessária: o professor precisa mudar a
sua forma de abordagem. Isso quer dizer romper com a dominante transmissão
vertical – "de cima para baixo" – de conteúdo fragmentado. Porque, como defendeu
Bill Mollison (conforme Seção 1.2), a permacultura "faz a conexão" entre os
"elementos" ou "pedaços", favorece a "compreensão da conexão". Esses pontos
devem ser considerados quando se pensa nos elementos ou "setores" da horta
escolar e de suas ligações com a educação ambiental.
1.5

HORTA ESCOLAR, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TRANSVERSALIDADE
Messinetti (2018) avalia que os educadores ambientais são desafiados a
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buscar "a transversalidade entre os saberes", de forma a unir teoria e prática. Nesse
processo, precisam levar em consideração o contexto de desenvolvimento social
local, sempre orientando a direção pedagógica e política de sua atuação para a
promoção da cidadania. O mesmo autor destaca que “desse modo, o exercício da
cidadania implica autonomia e liberdade responsável, participação na esfera política
democrática e na vida social” (MESSINETTI, 2018, p. 28). Por isso, é importante
associar as dinâmicas locais com as movimentações que já acontecem e que regem
as relações já postas, tanto na escola, quanto na comunidade.
Nesse sentido é que se aponta que o espaço escolar – se tratado, no
sentido amplo, como um espaço de aprendizagem – pode ser transformado em um
laboratório de aprendizagem. Vou tratar de um exemplo que contribui à reflexão e que
foi descrito por Stumpf (2012), a partir de pesquisa sobre as percepções de
educadores(as) com relação ao processo de EA fundamentado na Permacultura e de
revitalização dos pátios escolares, na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Com
base na experiência vivida e nas referências por ela revisadas, a autora indica que
o pátio da escola, ao ser revitalizado e considerado como "sala de aula ao ar
livre" ou "laboratório de aprendizagem" pode [...] oferecer estímulos e
subsídios para uma maior integração entre os conhecimentos disciplinares,
constituindo um "lugar de transversalidade". (STUMPF, 2012, p. 6, aspas no
original).

Sublinhando que este potencial é realçado na visão permacultural, a autora
supracitada considera, ainda que as atividades desenvolvidas "no pátio", contemplam
a abordagem de diversas disciplinas e complementam o trabalho da sala de aula.
Aponta, também, os "ganhos possíveis" com essa abordagem: os mutirões; o
incentivo a valores humanos, como cooperação, solidariedade, fortalecimento da
noção do coletivo; a redução de conflitos; e a transformação das relações de poder
na escola. Destaca, além disso, que “a calma, proporcionada através do contato com
a terra, foi enfatizada principalmente nas escolas infantis; e também na de alunos
especiais”. Por último, que esse tipo de atividade pode trazer a valorização e a
inclusão de alunos socialmente excluídos ou rotulados como de difícil aprendizagem
e com problemas comportamentais.
São muitas as possibilidades de relacionar componentes curriculares com
a horta escolar, mas boa parte dos professores não utiliza em suas aulas. Ruths
Gomes (2019, p. 8) afirma que “a maioria das escolas trabalha com os componentes
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curriculares de forma isolada, [o que] acaba dificultando ao educando compreender
que na natureza, ou no seu dia a dia, as situações não vêm separadas e sim interrelacionadas”. Ou seja, há uma segmentação em disciplinas – ou, uma falta de
interdisciplinaridade. O mesmo autor pondera que, no ensino interdisciplinar para os
educandos do campo, "a utilização da horta como metodologia de ensino trará
conceitos e teorias científicas que podem explicar de forma mais sistematizada o
saber tradicional dos agricultores". (RUTHS GOMES, 2019, p. 8). Para que a horta
escolar permacultural seja usada como metodologia de ensino alguns passos
preliminares são indispensáveis.
1.6

PRESSUPOSTOS PARA O PLANEJAMENTO/DESIGN DE UMA HORTA
PEDAGÓGICA PERMACULTURAL
É possível afirmar que, assim como para ações permaculturais em outros

espaços, a construção da horta escolar pedagógica baseada nos princípios da Cultura
da Permanência precisa ser precedida de alguns passos básicos. Seguindo Mollisson
(1998, p. 17), são imprescindíveis dois passos básicos: o primeiro, diz respeito às leis
e princípios, adotados em qualquer clima ou condição cultural; o segundo, são as
técnicas e práticas que mudam conforme o clima e a cultura. Na mesma perspectiva
e baseado em Mollisson, Ferreira Neto (2017. p. 48) destaca que para o correto
planejamento devem ser observadas algumas regras, que podem ser resumidas em
nove pontos:
1) Localização relativa, onde os elementos de um sistema devem ser
posicionados uns com relação aos outros; 2) Cada elemento deve cumprir o
maior número possível de funções; 3) Cada função importante deve ser
sustentada por vários elementos distintos; 4) O design deve distinguir setores
e zonas para o planejamento eficiente do uso de energia; 5) Usar recursos
biológicos; 6) Criar sistemas intensivos a pequena escala; 7) Acelerar a
sucessão e a evolução; 8) Estimular a diversidade; 9) Utilizar os 'efeitos de
borda'.

No planejamento permacultural, da mesma forma, a observação e o
planejamento devem se dar por zonas. Mollisson (1998, p. 22) propõe o
posicionamento dos elementos de acordo com a frequência e a quantidade de vezes
que necessitamos visitar o local (no caso da horta, desde o preparo do solo, plantio,
cultivo e colheita).
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As zonas são definidas conforme o fluxo energético de cada espaço e
possuem uma numeração de zero a cinco, na qual a zona zero é a mais trabalhada e
a zona cinco a menos trabalhada. (FERREIRA NETO, 2017. p. 50). O mesmo autor
propõe que as zonas sejam divididas da seguinte maneira:
Zona 0 – é o centro da atividade, geralmente é o local onde está a casa; Zona
1 – região próxima a casa ou ao centro da atividade (exemplo: horta ou
composteira); Zona 2 – região mantida com certa intensidade (exemplo:
pomar ou açude); Zona 3 – zona um pouco mais distante (exemplo: criação
de animais de médio e grande porte, pomar que não necessite de poda,
pastagens para os animais ou para forragem); Zona 4 – zona semi-manejada,
de pouca visitação (exemplo: árvores de grande porte); Zona 5 – zona sem
nenhuma interferência (exemplo: áreas de preservação, reservas legais etc.).

Lembrando que a permacultura é uma "maneira de intervir na realidade",
ou uma "ciência prática para desenhar espaços" (de casas a cidades...), o mesmo
autor sublinha que a função dessa "setorização" proposta é "auxiliar na busca por
encontrar os melhores posicionamentos dos elementos no sistema" (id. ibid.). Nesta
perspectiva, seguindo a concepção de que a permacultura é, em primeiro lugar, um
sistema de planejamento de ambientes sustentáveis e em sintonia com a proposta de
democratização e a popularização da prática e do conhecimento da permacultura (cf.
seção 1.1), no design do espaço da horta pedagógica que será proposto às escolas
de Santa Rosa de Lima vão ser seguidos os doze princípios propostos por David
Holmgren (cf. seção 1.2.), adaptando-os à dinâmica de Santa Rosa de Lima nos dias
atuais (2022) (cf. seção 1.3.), procurando possibilitar um maior envolvimento da
comunidade do entorno das escolas envolvidas na proposta e mais interação dessas
unidades de ensino com a realidade local, visando ao resgate de saberes populares
locais (cf. seção 1.4.), sempre considerando as regras e o zoneamento e setorização
(cf. seção 1.5.).
Neste quadro, o planejamento proposto precisará considerar a "condição
cultural" do entorno dessas escolas. Para melhor compreendê-la, passo a discorrer
sobre o município e sua história, assim como sobre o alcance (ou, os limites) do
processo de desenvolvimento sustentável desencadeado, a partir de Santa Rosa de
Lima, no território rural das Encostas da Serra Geral.
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2

SANTA ROSA DE LIMA E OS COMPONENTES SOCIAIS E ECONÔMICOS DA
PROPOSTA – E DO DESIGN – DA HORTA PERMACULTURAL
Para realizar o que geralmente é nominado como "contextualização do

estudo", procuro, a seguir, realizar uma breve análise da condição socioeconômica
atual de Santa Rosa de Lima (seção 2.1), assim como recuperar como ela foi
construída ao longo do tempo, especialmente no seu polo dinâmico, a agropecuária
(seção 2.2). Em seguida, como minha proposta tem como fundamento a Ciência da
Permanência, busco lembrar experiências pioneiras com a permacultura no município
(seção 2.3). Finalmente, como se trata de uma iniciativa a ser realizada em uma escola
da Rede Municipal de Ensino, procuro refletir sobre em que medida o "ambiente
institucional" – ou, pelo menos os gestores da educação de Santa Rosa de Lima – é
favorável, ou não, à implantação de uma horta pedagógica permacultural (2.4).
2.1

UM RETRATO DO MUNICÍPIO
Santa Rosa de Lima, município situado no Sudeste catarinense (conforme

Figura 3), foi emancipado em 10 de maio de 1962. Segundo o site da sua prefeitura,
a "colonização"3 das áreas que correspondem ao seu atual território – então,
ocupadas por populações indígenas do Grupo Jê (SCHMIDT, 2016A p. 28) – teve
início na passagem do Século XIX para o Século XX. Os primeiros "colonos" foram
descendentes de açorianos que se afastaram do litoral. Em seguida, foram chegando
descendentes dos primeiros alemães que imigraram para Santa Catarina, que, a partir
de 1920, passaram a representar a grande maioria no território. Atualmente, estimase que cerca de 75% das famílias santarosalimenses são dessa etnia. (SANTA ROSA
DE LIMA, 2014)4.

Schmidt (2013, pp. 123-126) insistiu no caráter "espontâneo" dessa colonização, ou seja, "por
iniciativa dos próprios colonos", sem ser organizada ou estimulada pelos governos. E n mesmo
pelas empresas colonizadoras.
4 Trabalhos acadêmicos anteriores recuperam com detalhes a história do município (recomendo
especialmente Müller, 2001; Cabral, 2004; Schmidt, 2013, Schmidt, 2016A), não cabendo aqui
repeti-la. A seguir, trabalharei aspectos dela que se referem mais especificamente à agricultura.
3
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Figura 3 - Localização do município de Santa Rosa de Lima

Fonte: Cabral (2004, p.72).

De acordo com dados do IBGE, a população atual (estimada em 2021) é
de 2.151 pessoas, distribuídas em uma área de 203,2 quilômetros quadrados, o que
resulta numa densidade demográfica de 10,6 habitantes por quilômetro quadrado. No
que interessa de perto a este TCC, trata-se, portanto de um município
"essencialmente rural"5. Em pesquisa de 2017, que apresenta "uma proposta de
classificação, por município, dos espaços rurais e urbanos, identificados a partir de
critérios comuns para todo o País" (IBGE, 2017, p. 9), Santa Rosa de Lima aparece
como "predominantemente rural" (por ter "menos de 3.000 habitantes em área de
ocupação densa") e "rural adjacente"6 (no caso, em relação à proximidade relativa a

Munarim e Schmidt (2016, p. 23), com base em estudos de Ricardo Abramovay e José Eli da Veiga,
indicam que "municípios com até 20 ou 50 mil habitantes (nesse caso combinado com densidade
demográfica inferior a 80 habitantes por quilômetros quadrados) são considerados [...] rurais".
Note-se as diferenças de Santa Rosa de Lima em relação a esses patamares. A densidade
demográfica, por exemplo, é praticamente um oitavo do limite para que se possa considerar um
município como urbano. A população, de 10% ou de 4% dos "critérios de corte" para definir
municípios "não rurais", propostos pelos referidos autores.
6 Diferente dos "municípios que estão a uma distância relativa acima da média nacional,
simultaneamente, em relação a maiores hierarquias do Regic mais próximas (metrópole, capital
regional, centro sub-regional)", que foram classificados como "remotos".
5
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um "centro sub-regional", que é Braço do Norte). Acredito, contudo que deva se
considerar a condição de "isolamento" de Santa Rosa de Lima em relação aos eixos
dinâmicos da economia catarinense. Por exemplo, o município dista setenta
quilômetros da rodovia BR 101 e sessenta (com 23 km, sem pavimentação asfáltica),
da BR 282, sendo uma espécie de "fim de linha" junto ao paredão (ou aparados) das
Encostas da Serra Geral. O porto mais próximo é o de Imbituba, a 120 quilômetros.
Em relação a centro urbanos e "praças" (mercados) maiores e mais significativos,
dista setenta quilômetros de Tubarão (população estimada, 2021, 107.143 pessoas),
noventa e seis, de Criciúma (população estimada, 2021, 219.393 pessoas) e, 126 km
(via BR 282) ou 207 km (via BR 101) de Florianópolis (população estimada, 2021,
421.240 pessoas; a Grande Florianópolis conta com em torno de 1,2 milhão de
pessoas).
Sobre os bens e serviços produzidos no município, o sítio na internet da
prefeitura continua insistindo que "Santa Rosa de Lima tem sua economia baseada
na agricultura e na pecuária" (SANTA ROSA DE LIMA, 2014)7. Apesar de conhecer e
considerar a noção de Complexo Agroindustrial (ou seja, que devo levar em conta as
indústrias e serviços ligados à agropecuária), creio que é tempo de relativizar e revisar
esse tipo de dado sobre o município. Ou pelo menos nuançá-lo. Para isso, tomei em
três momentos o Produto Interno Bruto Municipal e a participação, nele, dos três
grandes setores da economia (Agropecuária, Indústria e Serviços), conforme tabela a
seguir:

7

A informação foi publicada e "atualizada" em meados de 2014, mas continua no site, como "a"
informação sobre a economia municipal, em fevereiro de 2022.
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Tabela 1 - Valor Adicionado Bruto8, por Setores de Atividade Econômica, com crescimentos relativos
nos intervalos de tempo (em porcentagem), e as participações deles nos Totais; Produto Interno
Bruto Total e per capita9 a Preços Correntes. Santa Rosa de Lima, 2010, 2017 e 2019

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina – SDE/SC.

O que esses números indicam é que o setor indústria (que inclui indústria
extrativa; indústrias de transformação; produção e distribuição de eletricidade, gás,
água, esgoto e limpeza urbana; e construção civil) tem uma participação pequena –
mas, crescente: 5,15% do VAB, em 2010; 11,44%, em 2019 – na economia do
município. As indústrias (de extração e de transformação) ligadas à cadeia produtiva
da madeira explicam esse crescimento. Ao mesmo tempo, os dados apontam que é o
setor serviços (que inclui comércio e serviços de manutenção e reparação; serviços
de alojamento e alimentação; transportes, armazenagem e correio; serviços de
informação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços
relacionados; atividades imobiliárias e aluguéis; serviços prestados às empresas;
administração, saúde e educação públicas e seguridade social; educação mercantil;
saúde mercantil; serviços prestados às famílias e associativos e serviços domésticos)
que tem o maior peso, representando mais da metade da economia de Santa Rosa
de Lima. Se essa participação já foi maior, era pela pouca dinâmica da economia e
pelo peso que, nela, tinha o poder Público Municipal. Ainda que a pequena população
de Santa Rosa de Lima (2.151 pessoas, como já foi mencionado) represente uma
capacidade limitada de o município concentrar atividades variadas e geralmente não
O Valor Adicionado Bruto (VAB) representa a contribuição que cada setor da economia
(agropecuária, indústria e serviços) agrega ao valor final da produção de um determinado território
– no caso, o município – deduzido o valor dos insumos utilizados no processo produtivo, em um
dado período de tempo. O VAB é sempre a preços básicos, ou seja, exclui qualquer imposto e
qualquer custo de transporte faturado separadamente e inclui qualquer subsídio sobre o produto.
(biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv47236.pdf) O PIB também mede apenas os bens e
serviços finais para evitar dupla contagem, mas inclui os impostos. Dizendo de outra forma, o PIB
não é o total da riqueza existente em um território – no caso, o município, mas um indicador de
fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período". Assim, se um município não
produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo. (ibge.gov.br/explica/pib.php)
9 Para se ter uma ideia do significado desses números, deve-se considerar que o PIB de Santa Rosa
de Lima, em 2000, era de 10,5 milhões de Reais e o PIB per capita, de R$ 5.260. Ou seja, o
primeiro foi multiplicado praticamente por 3 em dez anos (2010), e por 5,5 em dezenove anos. O
PIB per capita segue a mesma tendência, uma vez que a população ficou praticamente estável
nesse período (2007 pessoas, no ano 2000; 2065, em 2010; estimada em 2142 para 2019).
8
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significa uma escala de demanda suficiente para a oferta de atividades muito
específicas, já se constata uma ampliação e significativa diversificação do setor
serviços. Depois de um crescimento muito expressivo, nota-se, todavia, uma
diminuição do ritmo entre 2017 e 2019 (último ano com dados disponíveis no site do
IBGE).
Chego ao setor agropecuária (que inclui agricultura; pecuária; silvicultura
e exploração florestal; e pesca). O que a Tabela 1 revela é que a participação dele é
limitada. Repito que se pode afirmar que parte da indústria e dos serviços dependem
ou tem relação direta com o setor agropecuário, mas, efetivamente, ele representava,
em 2019, somente um terço da economia (em 2010, apenas um quarto). Como é
possível notar, todavia, o VAB do setor "Agropecuária" mais que dobrou e a sua
participação no PIB municipal se amplia porque ela cresce muito mais que o setor
serviços. O setor industrial cresce muito fortemente – praticamente quadruplica, mas
seu peso ainda é pouco expressivo. Para entender internamente o setor
"Agropecuária", passo a verificar outra afirmação que consta do site da prefeitura: "na
agricultura, destacam-se o cultivo de hortaliças, legumes e fumo. Na pecuária, a
criação de gado leiteiro e gado de corte e produção de leite". (SANTA ROSA DE LIMA,
2014) Começo pelo mais fácil de contestar: o destaque – aparentemente, por simples
inércia – dado ao cultivo de fumo. Apresento, primeiro, o Gráfico 1 seguinte:
Gráfico 1 - Área plantada com fumo no município de
Santa Rosa de Lima, no período 1990 – 2020, em hectares.

Pode se verificar pela linha, que de um pico de 393 hectares plantados
com fumo, em Santa Rosa de Lima, em 1993, a área cai para apenas 30 hectares, em
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2020. Destaco que, nesse período, o rendimento físico passou de 2.019 quilogramas
por hectare para 2.500 quilogramas por hectare, não sendo essa portanto a explicação
para tal decréscimo de área. Como já citei, a década de 1990, representou uma forte
crise para a fumicultura em Santa Rosa de Lima e o crescimento da área nos seus
três primeiros anos pode ser explicado por uma tentativa dos agricultores de manter
a mesma renda em uma situação de queda de preços (o que é comum na agricultura
familiar e é considerado, por certos economistas, como uma "irracionalidade"). Há
uma recuperação na década de 2000, mas a queda volta – e se acentua – no decênio
seguinte. Tomando os dados dos últimos dois Censos Agropecuários, temos, em
2006, no município, 86 estabelecimentos agropecuários plantando fumo, e, onze anos
depois (2017), apenas 15 estabelecimentos plantando fumo, totalizando uma área de
30 hectares com tabaco. Nesse último caso, de um total de 449 estabelecimentos
agropecuários. A produção, pouco significativa do ponto de vista econômico, foi de 75
toneladas de fumo em folha. Há uma grande distância, portanto, do quadro em que
"ser agricultor em Santa Rosa de Lima é ser fumicultor", ainda no imaginário de parte
de seus habitantes e que explica a informação no site. Dadas as condições de
penosidade e da nocividade à saúde dos homens, das mulheres e, de forma ampla,
do meio ambiente, considero essa regressão bastante favorável à proposta
apresentada neste TCC.
Passo, agora às atividades que, a meu ver, explicam o crescimento
econômico do setor "Agropecuária" em Santa Rosa de Lima. Uma é citada no site da
sua prefeitura, a bovinocultura de leite. A outra, não é sequer lembrada: a silvicultura.
Vou começar pela criação animal. Dos 449 estabelecimentos agropecuários,
praticamente a metade – 204 – declararam, ao Censo Agropecuário 2017, produzir
leite da vaca. Conforme o Quadro 1, essa produção é relativamente desconcentrada.
Quadro 1 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram
leite de vaca, em relação a grupos de cabeças de bovinos, Santa Rosa de Lima, 2017.
(continua)

Grupos de cabeças
de bovinos
Total
De 1 a 2
De 3 a 5
De 6 a 10
De 11 a 20
De 21 a 50

Número de
estabelecimentos
204
6
20
30
40
79
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Quadro 1 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram
leite de vaca, em relação a grupos de cabeças de bovinos, Santa Rosa de Lima, 2017.
(conclusão)

Grupos de cabeças
de bovinos
De 21 a 50
De 51 a 100
De 101 a 200
De 201 a 500
De 501 a 1000
De 1001 e mais
Sem cabeças de bovinos
na data de referência

Número de
estabelecimentos
79
28
1
-

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2017).

No que interessa mais de perto à economia da cadeia do leite, é importante
considerar a evolução da produção.
Tabela 2 - Produção de origem animal – Leite, em Mil litros, Santa Rosa de Lima entre 1990 e 2020
Ano
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1778 1577 2127 2573 3940 2190 2567 2889 3216 4380 5130 6500 6660 6327 6750
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (2020).

Nota-se, especialmente a partir de 2015, um forte crescimento da
produção, tendo praticamente dobrado, chegando a 6,750 milhões de litros, em 2020.
No que se refere ao valor da produção esse aumento é ainda maior – de três vezes o
de 2015, chegando a 12,5 milhões de Reais.
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Gráfico 2 - Valor da produção de leite, Santa Rosa de Lima, período 2000 – 2020, em mil Reais
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Fonte: IBGE (2020).

No que se refere à área ocupada, lembro que, conforme o Censo
Agropecuário de 2017, são 2.755 hectares com pastagens; 449 hectares, "naturais" e
2.306 hectares, "plantadas em boas condições". Essas pastagens servem também à
criação de gado de corte.
Passo ao cultivo de árvores florestais. Quem vive em Santa Rosa de Lima
e percorre suas estradas vicinais nota bem o avanço desta atividade, com os talhões
homogêneos de pinus e, notadamente, de eucalipto marcando a paisagem10. Esse
processo começou com a produção de lenha para as estufas de secagem de fumo –
então, exigido pelas empresas fumageiras integradoras, em áreas situadas nas
próprias unidades de produção. No início, ocupando aquelas áreas mais acidentadas
antes destinadas à produção de alimentação (milho, mandioca, batata-doce etc.) para
os porcos macau e aquelas em que houve a derrubada da mata nativa para produção
de carvão vegetal para a venda. Depois, se estendeu para outras áreas.

10

Ao fechar a revisão final deste TCC e ao utilizar uma ferramenta de busca na internet para preparar
uma nota de rodapé que me pareceu indispensável, deparei-me com a Dissertação de Mestrado de
autoria Natália Gonçalves Andrade e submetida, em 2021, ao Programa de Pós-graduação em
Agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Tal trabalho acadêmico tem um
título instigante: "A eucaliptização da Capital Catarinense da Agroecologia; uma análise da
expansão dos monocultivos de Eucaliptos em Santa Rosa de Lima, no Sul do Brasil". Mais do que
isso, a leitura das seções "Resultados", "Discussão" e "Desserviços ambientais e monoculturas
arbóreas" (pp. 58 a 70; Cf. ANDRADE, 2021) – e, notadamente, a visualização que permitem as
imagens constantes das páginas 60, 61 e 62 – trazem elementos para ampliar e aprofundar minha
discussão. Os limites de tempo e o foco do TCC me restringiram, porém, a esta indicação de leitura
aos interessados pelo desenvolvimento sustentável de Santa Rosa de Lima.
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A Tabela 3 mostra a significativa área cultivada com as espécies exóticas
citadas.
Tabela 3 - Área total existente em 31/12 dos efetivos da silvicultura (Hectares) – pinus e eucalipto,
Santa Rosa de Lima, 2014 a 2018
2014
2015
2016
2017
2018
Eucalipto

Pinus

3500

1000

Eucalipto

Pinus

Eucalipto

Pinus

Eucalipto

Pinus

3500
820
3250
700
3691
650
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

Eucalipto

Pinus

3730

610

Para se ter uma ideia do significado dessas áreas, considere-se que, de
acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2017, os 449 estabelecimentos
agropecuários de Santa Rosa de Lima ocupam um total de 12.803 hectares. E são
apenas 841 hectares aqueles ocupados com lavouras temporárias.
Apresento, a seguir, as quantidades produzidas dos produtos da
silvicultura: carvão vegetal, lenha e madeira em tora.
Gráfico 3 - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto (carvão vegetal, lenha e madeira
em tora), município de Santa Rosa de Lima, período 2005-2020, em metros cúbicos

Note-se a relativamente pequena e estável – entre 1000 e 1500 metros
cúbicos – quantidade produzida de carvão vegetal, agora, em geral, peneirado,
ensacado e destinado a abastecer centros urbanos próximos para uso em
churrasqueiras. Fica claro que a lenha perde importância, passando de 21.684 metros
cúbicos em 2011, para quase um terço disso – 7.500 m3, em 2020. Torna-se mais
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cristalina ainda a progressão da madeira em tora. Mesmo com uma certa diminuição
entre 2015 e 2020, esse produto muda de patamar para aproximadamente 65.000m3.
Este fenômeno parece estar associado a uma busca por agregação de valor – ainda
que fraca, porque são feitos apenas o corte e o armazenamento – por
empreendedores no município, com a instalação de muitas serrarias ou "fitas".
Vejamos o que aconteceu, no mesmo período, em relação ao valor da referida
produção.
Gráfico 4 - Valor da produção na silvicultura, por tipo de produto (carvão vegetal, lenha e madeira em
tora), município de Santa Rosa de Lima, período 2005-2020, em mil Reais.

Alguns elementos são interessantes, como a agregação de valor ao carvão
e, ao contrário, a perda de preço e valor da lenha. Provavelmente explicada pelo
excesso de oferta e pela queda da demanda, resultante da forte diminuição do número
total de estufas de fumo e, ainda mais, daquelas que usam lenha e fogo – boa parte
das novas unidades de cura e secagem do tabaco são com energia elétrica, e de
melhorias técnicas nas olarias da região. Nota-se o crescimento do valor total da
madeira em tora, mesmo com uma estabilização da quantidade nos últimos anos. Isso
aponta, justamente, uma valorização do produto. Destaco, por fim, que a produção na
silvicultura – apenas em seus produtos – gerou, no ano de 2020, onze milhões de
Reais.
Volto à informação no site da prefeitura de que, na agricultura de Santa
Rosa de Lima, além do fumo, destaca-se o cultivo de hortaliças. Creio que tal
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informação está ligada a imagem da Associação dos Agricultores Ecológicos das
Encostas da Serra Geral (Agreco; tratarei dela a seguir) que durante algum tempo
liderou a comercialização de "verduras" orgânicas em "praças" importantes do estado,
como Florianópolis e Joinville, em parceria com redes de supermercados. O Censo
Agropecuário de 2017 indica que apenas dez estabelecimentos agropecuários de
Santa Rosa de Lima estão no grupo de atividade econômica "horticultura e
floricultura". A distância do município em relação aos principais polos de consumo de
hortaliças não permite que ele seja competitivo na oferta desse produto convencional
e de baixo valor agregado. Por isso, optei por analisar a produção orgânica. Farei isso,
contudo, na seção seguinte, porque tal opção torna o texto mais articulado.
Finalmente, em relação aos/às produtores/as (o/a "responsável pelo
estabelecimento agropecuário"), parece interessante neste TCC destacar o nível de
instrução formal. Esse dado (Cf. Quadro 2) permite refletir sobre as possíveis
estratégias de comunicação do projeto proposto com a população do entorno,
especialmente aquela parcela mais diretamente ligada à agropecuária.
Quadro 2 - Escolaridade do(a) produtor(a) responsável pelo estabelecimento agropecuário, em
Santa Rosa de Lima, em 2017

Nível de instrução
Nunca frequentou a escola
Classe de Alfabetização
Antigo Primário (Elementar)
Antigo Ginasial (Médio 1º Ciclo)
Regular do Ensino Fundamental ou 1º Grau
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Supletivo do Ensino
Fundamental ou do 1º Grau
Regular do Ensino Médio ou 2º Grau
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Supletivo do Ensino
Médio ou 2º Grau
Técnico de Ensino Médio ou 2º Grau
Superior – Graduação
Mestrado ou Doutorado

Número de EA
4
18
134
4
153
3
93
3
10
23
4

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017

Some-se a essa informação, aquela relativa às "classes de idade" dos(as)
produtor(as). Mais de 70% dos(as) responsáveis pelos EA têm mais de 45 anos.
Apenas 11% deles(as) têm menos de 35 anos. Assim como o que declararam em
relação à assistência técnica. Apenas 78 dos(as) produtores(as) – 17% do total –
declararam receber esse tipo de apoio. Ou seja, com base nestas declarações pode-
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se julgar que 83% (371) do total de EA (449) de Santa Rosa de Lima não recebem
orientação quanto a processos de gestão, de produção agropecuária, ou de
beneficiamento e comercialização dos seus produtos.
Passo a tratar, agora, dos aspectos físicos e ambientais de Santa Rosa de
Lima. Faço isso recuperando Orofino (211, p. 41), pela qualidade da síntese:
O município de Santa Rosa de Lima está situado geograficamente junto ao
Vale do Rio Braço do Norte e às encostas da Serra Geral de Santa Catarina.
Localiza-se a latitude 28º02’26’’S e longitude 49º07’42’’O, a uma altitude de
240 metros com uma variação em suas cotas altimétricas de 200 a 1.200
metros. Similarmente aos outros municípios da região, Santa Rosa de Lima
apresenta relevo muito acidentado. Seu clima é subtropical com verão quente
(Cfa), com temperaturas médias anuais entre 14 e 20°C e precipitação anual
total de 1.400 a 1.600 mm. A vegetação original era composta por Floresta
Ombrófila Densa e por Floresta Ombrófila Mista. Hoje, florestas secundárias
prevalecem na paisagem do município e os remanescentes de floresta
primária existentes encontram-se principalmente junto à Serra Geral."

Foi nestas condições que homens e mulheres se relacionaram com o meio
ambiente – nem sempre de forma amigável – para produzir e para se reproduzir
socialmente. Vou buscar, a seguir, recuperar brevemente esse processo.
2.2

BREVE HISTÓRIA DA AGRICULTURA SANTAROSALIMENSE
Dado o foco deste TCC, baseado em autores que fizeram trabalhos

anteriores de maior envergadura (veja-se nota 4, p. 31) e dada minha vivência, vou
ressaltar alguns pontos ligados à produção agrícola (no sentido amplo). Primeiro,
destaco que a atividade produtiva desses homens e mulheres esteve ligada à
agricultura. Para o autoconsumo, havia a combinação da policultura vegetal voltada
ao autoconsumo (alimentação das famílias e do rebanho) com criação diversificada
de animais (aves de corte e postura, porcos, bovinos de corte e de leite, ovinos etc.).
Ao mesmo tempo, uma atividade das Unidades Familiares de Produção Agrícola
(UFPA) era voltada ao mercado. Até praticamente a década de 1980, "essa" atividade
foi a criação do porco macau. Os animais eram vendidos em pé, para comerciantes
locais que representavam a "ponta" (junto à oferta) do mercado centrado na banha,
cuja demanda e dinâmica era dadas por São Paulo. Houve um período de transição
(nas décadas de 1960 e 70), com a introdução do cultivo do tabaco, baseado em uma
integração horizontal dos agricultores promovida por empresas fumageiras. A partir
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da década de 1970, o estímulo altamente subsidiado à suinocultura industrial – voltada
para carne – e à soja como uma das principais comodities da modernização
conservadora da agricultura brasileira – e a consequente substituição da banha pelo
seu óleo – colapsam a economia local baseado no porco macau. Que agoniza até o
final dos anos 1970, início dos 80. Como mencionei na Introdução, foi neste período
que minha família se viu forçada a fazer uma tentativa de viabilização em um pequeno
centro urbano relativamente próximo (cerca de quarenta quilômetros), Braço do Norte.
A fumicultura passa a ser "a atividade de mercado" (o que significa que a
produção para o autoconsumo se mantém) das unidades familiares de produção
agrícola (UFPA) de Santa Rosa de Lima. Ali, como já mencionei, ser agricultor era, na
quase totalidade de casos, ser fumicultor. O plantio de tabaco era combinado com a
extração de madeiras nativas. Parte para ser queimada, como lenha, nas estufas de
secagem (ou cura) das folhas de fumo. Parte para ser queimada na produção de
carvão vegetal, comercializado no mercado regional11. Sublinho que estas atividades
(cultivo e cura do tabaco, produção de carvão) tinham fortes impactos negativos sobre
o meio ambiente e sobre a saúde e a qualidade de vida dos agricultores familiares.
Outra atividade de renda era a produção de derivados de leite, especialmente o queijo,
vendido, nas UFPA, a "feirantes" que passavam fazendo suas rotas de "atravessador".
Em muitas UFPA essa passou a ser a principal fonte de receita mensal. Como afirmou
Muller (2016 p. 53), essa atividade ainda tinha as vantagens de a demanda por
trabalho ser menor e melhor distribuída ao longo do ano agrícola e de trazer consigo
a redução significativa no uso de agrotóxicos.
Pois bem, no início da década de 1990, os agricultores do município –
assim como de toda a região – enfrentaram uma nova crise, a da fumicultura. Uma
forte queda dos preços pagos ao produtor, associada a um forte "aperto" na
classificação das folhas no recebimento pelas fumageira, praticamente inviabiliza o
cultivo do tabaco como atividade "de renda" no município. Começa, em Santa Rosa
de Lima, uma penúria econômica, que resulta em um esvaziamento demográfico, com
a tendência à acentuação das migrações de famílias inteiras para centros urbanos ou
para outras regiões rurais.

11

Muller (2016, p. 52) lembra que "embora a produção comercial do carvão já estivesse presente no
município, foi a partir da entrada da carvoeira Cecrisa, em 1985, que a atividade se intensificou.
Além de explorar diretamente as áreas vegetadas, aquela empresa passou a atuar também como
intermediária na comercialização do carvão, adquirindo-o dos agricultores".
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Algumas lideranças de Santa Rosa de Lima – especialmente, o falecido
Professor Wilson Schmidt – chamaram a atenção da população do município para
esse êxodo e propuseram que houvesse uma resposta. Para esses líderes, era
preciso, sobretudo, mudar de modelo de agricultura e de desenvolvimento. O
resultado dessa "teimosia de alemão" (como dizia o Professor Schmidt) contra o que
era visto, pela maioria, como "normal", foi a fundação, em 1996, da Associação dos
Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – a Agreco. Ela afirmava a
proposta estratégica de ter como base do "desenvolvimento sustentável das Encostas
da Serra Geral" a "agricultura colonial" (o que queria dizer: com base nos saberes e
na cultura local), primeiro, "sem agrotóxicos", depois, orgânica e, finalmente, com
base na agroecologia. É o que Schmidt (2016, p. 123) designa como o "projeto
agroecológico ligado à Agreco", para o município e para a região que passa a ser vista
como um "território rural". Pouco depois, em 1999, foi a vez da criação da Associação
de Agroturismo Acolhida na Colônia – a Acolhida (da qual, sou associado). O
agroturismo surgiu como uma atividade de renda e uma possibilidade de dar uma nova
dinâmica ao dia a dia dos agricultores familiares do município e da região12. Aos
poucos e conforme as necessidades essa Rede de Sustentabilidade foi completada
com a criação da a Cooperativa de Crédito Rural Credicolônia, também em 1999 (da
qual, como mencionado anteriormente, fui dirigente) e do Centro de Formação em
Agroecologia, em 2005. Mais tardiamente, em 2009, foi criada a Cooperativa dos
Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – Cooperagreco, visando, então,
atender ao mercado (especialmente o de merenda escolar e de compras antecipadas
do Governo Federal) e a ampliar o alcance e institucionalizar os esforços iniciados,
em 1996, com a fundação da Agreco, notadamente dadas as limitações legais, no
país, para a comercialização por uma associação.
No curso deste processo de desenvolvimento, em um estudo realizado pelo
de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina, em 2003, Santa Rosa de
Lima destacou-se como o município com o maior número de produtores orgânicos

12

Guzzatti (2019, p. 76) enfatiza que "o aparecimento de um discurso (originado no município de
Santa Rosa de Lima) que propunha uma nova perspectiva de desenvolvimento para a região,
materializado na consolidação da Agreco, criou as condições para o surgimento de novas
iniciativas. Nessa linha, as propostas do agroturismo coincidiram com a lógica de criação de novas
oportunidades no meio rural, baseadas nos conceitos de pluriatividade (do/a agricultor/a) e de
multifuncionalidade (do meio rural).
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(sessenta e um) do estado13. Sublinho, seguindo Schmidt (2016, p. 130), que são
esses números que "servirão de base para que, em 2007, a Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina conceda a Santa Rosa de Lima o título de 'Capital
Catarinense da Agroecologia”14.
Dezessete anos depois da conquista desse "título" – ou "denominação
adjetiva", penso ser possível fazer um balanço sobre – seguindo os termos postos por
Schmidt (2016) – a "evolução ou involução" do "projeto agroecológico" ligado à Agreco
e voltado à permanência dos agricultores na atividade e na terra, desde que eles
"fizessem 'diferente' para um mercado segmentado" e que "agregassem valor aos
produtos com uma produção 'limpa em um 'território limpo' e com uma 'imagem de
limpo". (SCHMIDT, 2016, p. 124). Isso porque desde o começo se considerava a
tendência de "regressão da agricultura" em uma região "marginal" (montanha, relevo
acidentado, isolamento) e pouco competitiva no modelo produtivista. Tal regressão foi
tratada na seção anterior. Resta-me discutir se os agricultores orgânicos, como era
esperado, se saíram melhor nesse processo de exclusão. Aliás, Schmidt (2016, p.
123) avalia que a própria "perspectiva de inclusão posta no final da década de 1990"
parece, depois, "ter perdido expressão e consistência", porque passou a haver, por
parte dos dirigentes da Cooperagreco, "um foco muito maior no marketing e na
inserção no 'grande varejo". Para testar essa afirmação do referido autor em relação
a uma possível perda de rumo e a uma tendência de regressão também do número
de agricultores orgânicos, resolvi continuar a trabalhar os números do Cadastro
Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) relativos a Santa Rosa de Lima. Schmidt
(2016, p. 135) relata que, no sítio do CNPO, apareciam em setembro de 2016, para o
município, "41 agricultores associados à Cooperagreco, em produção primária vegetal
e/ou animal". Informações diretas recebidas do Serviço de Controle Interno de
Certificação Orgânica da Cooperativa de agricultores ecológicos das Encostas da
Serra Geral (Cooperagreco), esse número se repete no início de 2022. Com a precisão
de que os certificados se referem a 14 "propriedades". O Censo Agropecuário de 2017
Ao mesmo tempo, "a Agreco, sozinha, possuía, à época, 14% do número de produtores orgânicos
no estado (93/706). Traduzindo, de cada sete agricultores orgânicos em Santa Catarina, um
pertenceria à Agreco". (SCHMIDT 2016, p. 130).
14 Pela a Lei estadual nº 14.198, de 20 de novembro de 2007, a Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (Alesc) reconhece Santa Rosa de Lima como a Capital Catarinense da
Agroecologia (Disponível em <leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-14198-2007-santa-catarinareconhece-o-municipio-de-santa-rosa-de-lima-como-capital-catarinense-da-agroecologia>; Acesso
em março de 2022). Em 2015, esse "título" passaria a ser considerado, pela mesma Alesc, como
uma "Denominação adjetiva" (conforme Lei nº 16.722, de 8 de outubro de 2015).
13
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mostra que 34 estabelecimentos agropecuários declararam "fazer uso da agricultura
e/ou pecuária orgânica: 27, "para a produção vegetal"; 3, "para a produção animal"; e
4 para as duas. Considero, agora, um grupo de agricultores/as orgânicos que deixou
a Agreco e passou a ser certificado pela Associação Ecovida de Certificação, um Opac
(Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica). O Cadastro
Nacional de Produtores Orgânicos, do Ministério da Agricultura, atualizado em
fevereiro de 2022, lista em Santa Rosa de Lima, 17 agricultores orgânicos certificados
(entre eles, cinco membros da minha família) por essa Opac, o que corresponde a
quatro propriedades (entre elas a da minha família). Considerando a diferença entre
as noções de estabelecimento agropecuário do Censo e de "propriedade"15, acredito
que pensar algo em torno de dezoito "propriedades orgânicas" é consistente para os
dias atuais. Não buscarei, aqui, fazer um balanço dos resultados do "projeto
agroecológico da Agreco", porque trata-se de algo complexo16 e que foge ao escopo
desse trabalho. Prefiro encarar essa quase vintena de "propriedades" e experiências
e esses 58 agricultores orgânicos como potenciais apoios à horta pedagógica. Preciso
considerar, entretanto, que a proposta de planejamento da horta pedagógica é
fundamentada pela Cultura da Permanência. Torna-se imprescindível, por isso buscar
recuperar contribuições e experiências anteriores desta ciência holística e de
permacultores, em Santa Rosa de Lima
2.3

ANTECEDENTES DA PERMACULTURA NO MUNICÍPIO

Estabelecimento Agropecuário "é toda unidade de produção/exploração dedicada, total ou
parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas. Independentemente de seu
tamanho, de sua forma jurídica (se pertence a um produtor, a vários produtores, a uma empresa, a
um conjunto de empresas etc.) ou de sua localização (área rural ou urbana), todo estabelecimento
agropecuário tem como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou
para subsistência (sustento do produtor ou de sua família)" (IBGE, 2017, p. 38). Como alerta, a
seguir, o mesmo o manual do recenseador de 2017, "tenha sempre atenção para a diferença entre
propriedade rural e estabelecimento agropecuário: uma propriedade rural pode não ser
caracterizada como estabelecimento agropecuário; uma propriedade rural pode dar origem a mais
de um estabelecimento agropecuário; e a agregação de propriedades rurais pode constituir apenas
um estabelecimento agropecuário. (id. ibid. p. 40).
16 Apenas a título de exemplo, o site da prefeitura de Santa Rosa de Lima noticiou, em 15 de fevereiro
de 2022, que a Laticínios Geração tornou-se a primeira empresa do setor alimentício de Santa
Rosa de Lima a receber a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (Sisbi-POA). (SANTA ROSA DE LIMA, 2002). Pois bem, esse mesmo Laticínio foi
construído, em 2001/2002, como uma agroindústria rural de pequeno porte para receber e
processar leite orgânico, dentro da Rede Agreco, constituída pelo Projeto de agroindústrias
modulares em rede, financiado pelo Pronaf. Hoje, ele processa aproximadamente 15 mil litros de
leite convencional por dia e viabiliza uma "linha de leite" que permite a inserção de famílias de
agricultores. Fracasso? Ou sucesso?
15
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Considero que é necessário – e, mesmo, indispensável – recuperar os
primórdios da aplicação da Ciência da Permanência em Santa Rosa de Lima, seus
protagonistas – pessoas e instituições, e as experiências que foram desenvolvidas
tendo-a como base ou princípio. Isso é importante não apenas para a contextualização
da proposta apresentada no Capítulo 3 deste TCC, mas também para, no momento
apropriado, gerar material pedagógico a ser nela trabalhado. Finalmente, essa seção
contribui, ainda, para a identificação de potenciais colaboradores, que vivem no
próprio município, em atividades (por exemplo palestras ou visitas de campo) com a
comunidades escolar da rede Municipal de Ensino, a serem desenvolvidas "a partir"
da horta pedagógica permacultural planejada.
Preliminarmente, eu havia identificado que a pessoa chave havia sido Jorge
Timmermann e que a instituição decisiva – para além da Agreco, havia sido o Centro
de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro). Eu contava para essa
recuperação com duas fontes. A primeira, um vídeo no Youtube com o título "Jorge
Timmermann e a História da Permacultura no Brasil". Nesse depoimento Jorge, que
é Ecólogo e é argentino de origem, relata que chegou no Brasil em 1995, se ligou ao
Cepagro e conheceu a permacultura em final1997:
[No Cepagro,] um dia me falaram, olha, você que fala tanto de ecologia, aqui
tem uma coisa com esse tema. Nós não temos tempo. Vai ver o que é. Então
fui. Era a primeira palestra que, aqui no Sul, o André Soares estava dando.
Antes de ser contratado pelo PNFC [Programa Novas Fronteiras para a
Cooperação para o desenvolvimento Sustentável]. Era final de 1997. Ela fazia
uma série de palestras para o programa que iria se implantar. O Proinf, para
infraestrutura17. Dois dias conversando com técnicos e com agricultores da
Epagri18, aqui no sul do estado. Pedi permissão e me meti lá. Conheci o tema
e fiquei encantado. A permacultura era uma ferramenta para desenvolver
áreas
marginais.
(disponível
em
<www.youtube.com/watch?v=yErt5tXVUcM>, acesso em 5 de fevereiro de
2022).

Outra fonte foi um texto curto no site yvypora.wordpress.com19, com o título
"Permacultura democrática, endógena e social". A passagem do texto que interessa
diretamente este estudo é a seguinte, com minhas escusas ao leitor por sua extensão,
Creio tratar-se do Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais (PSIM), elaborado em 1996 e
implantado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura (SDR-MA), no
período mencionado por Timmermann.
18 Em depoimento direto, em fevereiro de 2022, conforme abaixo, Jorge recordou que a "conversa era
dirigida para começar a treinar possíveis gestores do Proinf"
19 Disponível em yvypora.wordpress.com/2017/11/05/permacultura-democratica-endogena-e-social/,
acesso em 5 de fevereiro de 2022
17
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no meu entender plenamente justificada pela pertinência.
Em 1997 André Soares, que andava há dez anos solto pelo mundo e que
havia se formado permacultor na Austrália, viaja de volta para o Brasil. Ele
faz atividades de difusão da permacultura instado pelo Ali Shariff
(Permacultura América Latina) e o Programa Novas Fronteiras da
Cooperação (PNFC), ao qual ainda não pertence. Numa destas
palestras/oficinas ministrada aqui no Sul, em Braço do Norte, conheço o
André e o PNFC20. Peço para trazer a Permacultura para o sul… a resposta
é que o Programa tem um projeto para Amazônia… Em dezembro de 1998
se organiza um PDC Internacional em Manaus promovido pelo PNFC, que
atua dentro do Ministério da Agricultura. Sou convidado a participar e me
formar permacultor pelo Permaculture Research Institute (PRI), neste PDC,
ministrado pelo Geoff Lawton e traduzido por André Soares. Ali, recebo o
certificado assinado por Geoff Lawton, Ali Shariff e André. Logo depois, ainda
em 1998 organizo o primeiro PDC no Colégio Agrícola Caetano Costa, em
São José do Cerrito e lá se formam professores, auxiliares e atores locais da
comunidade cerritense. [...] Outro projeto que envolveu atores locais de
comunidades do interior, foi o trabalho de Jorge Timmermann na Agreco,
Associação de Agricultores Ecológicos da Encosta da Serra Geral, que
abrangia, na época (ano 2000/2001), 300 agricultores em municípios de
Santa Catarina, como Santa Rosa de Lima (sede da Associação), Anitápolis,
Rio Fortuna, etc. [...] Ali [em Santa Rosa de Lima], a Permacultura entrou
como ferramenta para os agricultores, foram dados 3 PDC, capacitando em
torno de 50 agricultores. Um aspecto interessante foi que durante dois anos
Jorge manteve uma rotina de visitas e acompanhamento dos parceiros a cada
quinze dias, numa ideia de técnicos agricultores e agricultores técnicos.
Temos notícias de vários permacultores dali que seguem praticando a
permacultura e são referências, como [...] Remi Beckhauser, da comunidade
de Santa Bárbara, Dida e família (o filho fez a disciplina de Permacultura na
UFSC), da Pousada Vitória, em Santa Rosa de Lima". (grifos SV).

Eu tinha os elementos chave. Faltava checá-los e ampliá-los – por exemplo,
no caso do papel do Cepagro. Para isso, realizei entrevistas diretas, via aplicativo
WhatsApp, com o próprio Jorge Timmermann e com os agricultores citados – Remi
Beckhauser e Leonilda Baumann (a Dida). Inclui Márcio Fontoura da Rosa (ou,
"Gauchinho", como é mais conhecido), porque eu tinha ouvido dele próprio, diversas
vezes, testemunhos do acompanhamento que fez – como agricultor e técnico agrícola
à disposição da Agreco – dos trabalhos iniciais de Timmermann. Colhi, também, desta
vez por correio eletrônico, depoimento do, à época, Secretário-executivo do Cepagro,

20

Matheus e Silva (2013, p. 169) recorda o "programa de divulgação e disseminação da permacultura
entre pequenos agricultores", que foi desenvolvido "dentro do Programa Novas Fronteiras da
Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável (PNFC), da Secretaria de Desenvolvimento Rural
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento". Em nota de rodapé, precisa que André Soares
"foi responsável por formar cerca de 2000 designers, em sua maioria agricultores, no final da
década de 1990. Ferreira Neto (ANO, p. 92) afirma que o "programa de divulgação e disseminação
da permacultura", mencionado por Luiz Fernando de Matheus e Silva, foi incentivado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU) e coordenado por André
Soares.
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Valério Turnes.
O depoimento de Jorge, como eu esperava, confirma os pontos gerais
citados nas transcrições acima. Sobre "a palestra estendida ou mini curso realizado
em Braço do Norte", oportunidade em que Timmermann teve seu primeiro contato
com a permacultura21, julgo relevante agregar informações prestada por Valério
Turnes.
Estabelecemos um vínculo do Jorge com o Cepagro. Ele, como "voluntário".
No início era uma relação sem uma perspectiva bem definida. Ele ficou
"circulando" em torno dos trabalhos da organização. Em um momento
específico, surgiu uma demanda que exigia a nossa participação. Creio que
do PNFC ou da SDR/MAPA22, que já eram nossos parceiros em diversas
ações, para uma atividade sobre permacultura, no Sul do estado. Pedi para
que o Jorge representasse o Cepagro. Na volta, não lembro bem o caminho,
foi se estruturando uma nova linha de trabalho (periférica, em relação aos
focos da organização), tocada pelo Jorge, ainda como "voluntário". Esta ação,
desde o início, foi feita em parceria com o Vianei, em São José Cerrito. Aos

Julgo pertinente sublinhar que vinte dois anos depois desse primeiro contato e de "ficar encantado"
com a permacultura, Jorge Timmermann foi citado, em uma pesquisa acadêmica, entre as
"pessoas de destacada e histórica atuação em Permacultura no Brasil". Sua ação é ressaltada "na
região Sul do país, sendo o fundador do extinto Instituto de Permacultura Austro-Brasileiro (IPAB),
da Rede Permear de Permacultores e, atualmente, responsável pela Estação de Permacultura Yvy
Porã, em Santa Catarina, ao lado de Suzana Maringoni [...] outra referência que se destaca no
universo de citações. [...] Suzana, pedagoga, em Santa Catarina, destaca-se, principalmente, pela
atuação na formação de educadores/as de PDC, sendo uma das criadoras do Curso de Formação
de Instrutores de PDC de Yvy Porã, trazendo uma base pedagógica muito bem fundamentada para
esses espaços. (FOSSALUZA, 2019, p. 185-6) O mesmo autor - assim como aqueles de outros
estudos (FREITAS, 2005; FERREIRA NETO, 2017; VENTURI 2020) destacam, ainda, o papel de
Jorge como formador de novas gerações de permacultores. Em termos metodológicos, dados os
limites deste TCC e para ser correto, esclareço que não fiz uma busca exaustiva na Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nem uma leitura aprofundada dos textos citados.
Apenas fiz uma busca na internet, usando o Google, com as palavras chave "file pdf: permacultura
e Jorge Timmermann", "file pdf: permacultura e PNFC". Nos textos, fui direto às passagens que
tratavam dessas relações.
22 Para reforçar essa possibilidade, destaco que no livro "Conceitos básicos sobre permacultura", de
autoria de André Luiz Jaeger Soares e publicado pelo PNFC em 1998, no item inicial
"permacultura" foi mencionado: "A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, por meio do PNFC - Projeto Novas Fronteiras da Cooperação para
o Desenvolvimento Sustentável, adotou a Permacultura como metodologia de trabalho
destinada à agricultura familiar, por ser um método de trabalho e de desenvolvimento adequado
às condições climáticas, ambientais e sociais do Brasil. Dentro do paradigma da sustentabilidade,
almeja-se desenvolver e implantar sistemas permaculturais de produção e comercialização
em organizações associativistas, apropriados a cada bioma do País. O PNFC, com o Projeto
Permacultura e Agricultura Orgânica, vem trabalhando no desenvolvimento dessas técnicas,
de forma a que o agricultor familiar melhore seu padrão de vida, reduzindo sua dependência
de recursos financeiros". (SOARES, 1998, não paginado, grifos SV) Da mesma forma, em 1998,
o PNFC/SDR-MAPA foi o responsável pela publicação em português do livro Introdução à
permacultura, de Bill Mollison. Na apresentação da obra, Murilo Flores, então Secretário de
Desenvolvimento Rural do MAPA, escreveu: "Nesse Novo Mundo [Rural, a ser construído em
parceria com toda a sociedade brasileira], a Permacultura, depois de ter suas práticas validadas e
incorporadas pelo PNFC, [...] serve às políticas de governo, aos níveis federal, estaduais e
municipais, como fortalecimento da Agricultura Familiar e da geração de emprego e renda e
sustentabilidade no meio rural brasileiro. (MOLLISSON, 1998, p. 9, colchetes SV).
21
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poucos, o Jorge abriu outros contatos, focando mais em Santa Rosa de Lima.
(depoimento direto, via correio eletrônico, em fevereiro de 2022).

Ainda no que se refere ao início dos trabalhos em Santa Rosa de Lima,
colher o depoimento direto de Jorge Timmermann trouxe mais exatidão, em relação
às fontes que eu tinha encontrado na internet. Ele informa, por exemplo, que "estava
no Cepagro e já estava na permacultura" quando, em uma das muitas reuniões para
elaboração do "projeto de agroindústria a ser apresentado ao Pronaf", houve "uma
conversa direta com o velho23 Wilson Schmidt" – idealizador da Agreco e que, nela,
exercia importante liderança, assim como, formalmente, era o seu dirigente maior.
Aí, o Wilson Schmidt – junto com o Valério [Turnes] – se aproximou de mim
e perguntou: O que acha? Vamos levar a permacultura para os agricultores
das Encostas da Serra Geral? Eu respondi: Vamos conhecer lá e, por
supuesto, estamos à disposição. Aí foi que, formalmente – porque naquela
época era tudo formal – [inaudível] para dar cursos de permacultura e
acompanhar os agricultores que participassem em Santa Rosa de Lima. Isso
foi no final de 1999. Talvez, início de 2000. A data exata eu não lembro. Mas,
aí começou... (depoimento direto, fevereiro de 2022, colchetes SV).

Julgo importante destacar que Wilson Schmidt não propunha unicamente a
permacultura. Ele sempre defendeu, na verdade uma agricultura colonial "de
transição" ("o novo nasce do velho", ele afirmava constantemente) e "limpa". O que
significava, "sem agrotóxicos" e livre de transgênicos (veja-se, por exemplo,
SCHMIDT, 2016A, pp. 23-33). Essa visão foi "atropelada", de certa forma, pelas
exigências de certificação de produtos orgânicos, já presentes à época. Wilson
participava dos debates que já estavam em curso e resultaram na Instrução Normativa
006, do MAPA, em 2002, ao mesmo tempo em que supermercadistas transmitiam a
ele a mensagem de que os consumidores queriam saber quem garantia que os
produtos eram mesmo "sem agrotóxicos". Em resumo, Schmidt tinha uma visão
"ecumênica" em relação às diversas "igrejas" da "agricultura alternativa" ou
"sustentável", procurando "trazer" para Santa Rosa de Lima conhecedores dos
princípios e práticas dessas diversas "escolas".
O mesmo Jorge procura recuperar as atividades desenvolvidas no

23

Menção provavelmente usada para diferenciar de "outro" Wilson Schmidt, mais jovem, mas que
também era professor da UFSC e atuava como extensionista universitário no município. Pela
homonímia e pelo fato do "velho" ser nativo de Santa Rosa de Lima, o "jovem que veio de fora"
ficou mais conhecido pelo apelido que trazia dos tempos de estudante, Feijão.
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município.
Nós demos vários cursos. O PDC dura, no mínimo, nove dias. Ou seja, uma
carga horária de 72 a 80 horas. Os agricultores não podem – ou, na época,
não podiam – sair da propriedade por esse tempo. Então, nós bolamos uma
forma de fazer o curso. Eu vinha a Santa Rosa de Lima a cada semana, ou a
cada quinzena, conforme os agricultores pudessem. [No primeiro dia,] a
manhã era para a chegada dos agricultores. Almoçávamos juntos24 e, logo
depois, iniciávamos o curso. Que continuava no dia seguinte e ia até às 17
horas25, para permitir que os agricultores retornassem para casa. Acabava
sendo um dia e meio. E fazíamos tantos encontros desses até completar os
nove dias de curso. Dessa forma, fizemos três PDC. Depois dos cursos,
durante dois anos, a cada quinze dias, eu estava em Santa Rosa de Lima,
acompanhando os agricultores. Ficava dois ou três dias, conforme a missão.
(depoimento direto, fevereiro de 2022).

Vale a pena verificar como os agricultores lembram e avaliam essas ações.
Remi Beckhauser foi bastante enfático em sua fala.
Houve um trabalho muito interessante com o Jorge Timmermann, em Santa
Rosa de Lima [...]. Com seus conhecimentos de permacultura e de vida, ele
liderava, animava, chamava o grupo... Ele ajudou a construir um grupo bom
de trabalho. Ele era muito bom em fazer esse grupo compartilhar informações
e conhecimento. O período mais intenso da presença dele nesse trabalho foi
2000, 2001, até 2002. [...] Ele defendia, com muita clareza, os princípios
básicos da permacultura. E, a partir deles, que cada agricultor, cada
propriedade, fizesse as adaptações a sua realidade. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Já Márcio Fontoura da Rosa contou, com seu jeito calmo de sempre, o
seguinte.
Naquele período eu estava começando a fazer parte da Agreco e, como
técnico [agrícola] da prefeitura, fui colocado à disposição da Associação, para
ajudar nas suas tarefas. Como agricultura ecológica e permacultura tinham –
e devem ter – uma relação muito forte, eu participava do apoio ao Jorge, para
permitir as visitas aos agricultores que tinham interesse em entender um
pouco da permacultura e [que estavam] tentando colocar em prática algumas
atividades que tinham sido trabalhadas no curso. Para que o pessoal
entendesse, para além do curso, o que poderia fazer, na real, na propriedade.
Na minha lembrança, os anos de 2000 e 2001 foram aqueles em que eu mais
participei das atividades de permacultura com o Jorge. Lembro de 2000,
Márcio Fontoura da Rosa, em depoimento direto, lembrou que os cursos eram realizados no
Restaurante Quedas d'Água. Um espaço que oferecia condições – um pouco limitadas, é verdade –
para a realização de palestras e atividades de cursos. Mais do que isso, Gauchinho ressaltou que
os participantes não eram todos de Santa Rosa de Lima, mas também de outros municípios da
região. Ele recordou especificamente de São Martinho. Ele dá a entender, inclusive, que os de
Santa Rosa de Lima não representavam uma maioria.
25 Márcio Fontoura da Rosa destacou, também, que neste segundo dia, em diversas sessões do
curso, eram feitas visitas à propriedade de um agricultor participante.
24
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porque foi um ano atípico, tendo geadas que se prolongaram por trinta dias.
Naquele ano, trabalhamos juntos, fazendo visitas lá na "costa" [comunidades
de Santa Bárbara e Nova Esperança]. O que o Jorge pregava era – e é – vital
para a manutenção do planeta. Para que, nas propriedades [rurais],
pequenas e grandes, se busque o equilíbrio das atividades para ter uma
agricultura permanente. Saber o que a terra precisa, o que a planta precisa e
entender a participação que o/a agricultor/a deve ter no manuseio da terra.
(depoimento direto, fevereiro de 2022, colchetes SV).

Finalmente, Leonilda Baummann26 faz uma recuperação mais breve, mas
também dando realce as ações realizadas: "Eu achava o trabalho dele super legal. E
deveria ter tido uma continuidade em Santa Rosa de Lima, porque a fala do Jorge
mudou muita coisa aqui". Como é destacado em Guzzatti (2019, p. 105-111), naquele
período Dida estava começando a praticar o agroturismo na Acolhida na Colônia, em
uma propriedade de seis hectares, completamente coberta com mata nativa, que ela
fazia questão de manter "em pé". Com a permacultura, como ela diz, "entre a mata, a
gente poderia produzir".
Com essa ação [de permacultura], a gente passou a produzir no meio das
árvores. Nós tínhamos uma horta, colhia milho, plantava morango, batata
doce... Tinha uma plantação diversa. Mais para o nosso consumo mesmo.
(depoimento direto, fevereiro de 2022, colchetes SV).

É interessante registrar que todos os três depoimentos fazem referência a
uma continuidade da mobilização dos princípios da permacultura e de técnicas
permaculturais ao longo desses últimos mais de vinte anos. Remi, sublinha:
Foi desde pensar na casa como uma unidade central, refletir sobre os
moradores desta casa; a sua [dela] ligação com as zonas um, dois, três,
quatro e cinco... A fazer do espaço mais próximo da casa um espaço
ecológico, bonito e produtivo. Mesmo com algumas frustrações, hoje a gente
olha em volta e constata que a permacultura ajudou a criar esse espaço que
a gente adora e que tem um carinho todo especial por ele. Conhecer de
permacultura e de aproveitar os recursos naturais da nossa região, assim
como a troca de experiencias e informações, tornou possibilidades para a
vida toda. (depoimento direto, fevereiro de 2022).
26

Pedi um depoimento direto também ao Jackson – citado em texto supra mencionado como "o filho
[, da Dida, que] fez a disciplina de Permacultura na UFSC" – que, hoje, partilha com a mãe a
gestão e o trabalho da unidade familiar de produção agrícola e de agroturismo. Primeiro, ele
lembrou que ao tempo do trabalho do Jorge tinha apenas sete anos e que sua principal recordação
foi a de "um livro que o deixou fascinado". Sobre a disciplina de permacultura durante a graduação
– que representa um elemento de continuidade significativo, Jackson esclareceu: "Eu fiz um PDC,
que era em formato de disciplina. Era, na verdade uma disciplina em formato de PDC. Tratava-se
de uma disciplina optativa do Curso de Geologia, que era onde o Arthur [Nanni] dava aulas. Daí, eu
me matriculei e, depois, validei como optativa do curso de Agronomia. E a gente saiu com
certificado de PDC." Ou seja, de permacultor.
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Gauchinho também adota uma narrativa de longo prazo.
Eu consegui desenvolver na minha propriedade, entendendo um pouco da
permacultura, foi a questão de revolver ou não revolver o solo. Eu comecei a
entender que o solo é vivo, formado por inúmeros seres vivos que estão em
seu habitat natural. Se a gente começa a revolver, a mexer, começa a
espantar esses seres. Então, tenho conduzido a minha propriedade tentando
ao máximo não revolver o solo. E se é preciso fazer, fazê-lo uma vez só. Por
ser de suma importância o que fiz e faço ainda hoje é não usar herbicidas
nem adubo, sempre manter o solo coberto. Eu não tenho ainda uma
propriedade equilibrada, no sentido de matéria orgânica, correção de pH...
Isso tudo é um processo longo que a gente vai construindo devagarzinho.
Mas fiz progressos significativos em termos de matéria orgânica e de
sombreamento. (depoimento direto, fevereiro de 2022)

Finalmente, Dida faz uma aproximação entre permacultura e Sistemas
Agroflorestais (SAF) – que ela vê que "têm nomes diferentes, mas são muito
parecidas" – para dizer que sempre as usou como referência no manejo de sua
propriedade, "aproveitando os recursos da própria mata, como as folhas" e "podando
as árvores para poder produzir entre elas".
Todo esse quadro impõe uma pergunta: se o trabalho em permacultura foi
tão bom e teve impactos positivos e duradouros, por que acabou logo? Vou tentar,
sempre me apoiando nos depoimentos, respondê-la a seguir. Inicio pelos agricultores.
Perguntados sobre as causas do afastamento de Jorge Timmermann dos trabalhos
em Santa Rosa, eles responderam o seguinte. Dida considera que a postura de parte
dos membros do grupo e o seu esvaziamento tenham sido determinantes.
O Jorge parou de ter um trabalho efetivo aqui porque ele viu o interesse de
algumas pessoas no grupo em só pensarem nelas, não num coletivo. Isso fez
com que ele desanimasse, na época, e parasse com os trabalhos aqui.
(depoimento direto, fevereiro de 2022).

Já Remi Beckhauser amplia sua análise para além das "desistências",
incorporando um choque de "diferentes opiniões que começaram a se formar" – em
"um novo patamar de problemas", como dizia Wilson Schmidt ou uma nova "crise da
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Associação"27. É interessante que, mais de vinte anos depois, persiste muito cuidado
em explicitar os conflitos havidos.
O afastamento do Jorge coincide com outras questões que envolvem a
produção orgânica. A agroecologia, aqui na região, teve momentos muito
bons... Apareceram dificuldades... Na questão financeira, ela teve um peso
bastante grande para muitos produtores. Que até se empenhavam,
buscavam informações, buscavam conhecimentos. E atuavam firmes na
produção ecológica e orgânica. Ainda nesse primeiro momento, com pouco
conhecimento de produção orgânica. Mas, o pessoal tinha muita disposição,
muita vontade. Então, neste momento, o Jorge estava atuando forte. Com o
surgimento de problemas, com a desistência de alguns agricultores, com as
diferentes opiniões que começaram a se formar em função das coisas não
caminharem bem em termos de equilíbrio social e econômico... A questão
ecológica, o pessoal sempre respeitou, se dedicou. Mas, o equilíbrio
econômico e algumas questões sociais geraram, ao longo doas anos, dos
meses, aí, determinados conflitos e momentos não muito bons. Que
acabaram fazendo com que o Jorge se afastasse. E também pesa [...] um
pouco a desmotivação de muitos... O próprio pessoal daqui acabou não
buscando mais, não chamando mais, não procurando ele para a continuidade
do trabalho. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

Gauchinho, por sua vez, além de também mencionar certos limites do
alcance da ação, expressa de forma mais clara os "conflitos de projetos" entre "estar
voltado para o mercado" – ou seja, a proposta da direção da Agreco e do Cepagro –
e a "subsistência" para a qual as ideias de permacultura veiculadas por Jorge estariam
voltadas.
Naquele período, eu acho que, em termos de participação, não era uma coisa
muito sólida. [...] No sentido de as pessoas participarem e estarem imbuídas
em mudar. Talvez isso vai enfraquecendo um pouco. A questão dos
recursos... também vai escasseando. Até a própria questão das atividades
que se desenvolviam no período já com uma visão também voltada para a
economia... para o lado econômico. A permacultura, no início, se volta mais
para a questão da subsistência. Então, talvez, tenha havido um certo embate
sobre isso. Se tu precisas plantar para explorar comercialmente uma
determinada cultura, tem que plantar um pouco mais. E na permacultura tem
que se começar devagarinho. Houve, então, eu acho, um conflito de projetos,
de visão de continuidade da questão agroecológica. (depoimento direto,
fevereiro de 2022)

Chegamos à visão que o próprio Jorge Timmermann tem do seu
27

Cabral (2004) lembra que as primeiras agroindústrias da rede Agreco começaram a funcionar em
setembro de 2000 e que, "a partir do início de 2001, o déficit oferta-demanda se inverte, isto é, 'falta
produção e sobra mercado', mesmo com o funcionamento de mais 15 unidades agroindustriais em
fevereiro" (CABRAL, 2004, p. 102). O autor recupera um documento da entidade, no qual ela
declara que "a falta de produção nos coloca numa nova crise". Crise que "tem repercussões na
renda dos agricultores e dos transportadores. E, externamente, "na imagem e no espaço que a
Agreco tem no mercado”.
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afastamento.
Foi muito simples. Os projetos de Santa Rosa de Lima foram se afirmando.
Foram se consolidando e as propostas administrativas de organização foram
mudando. Quando eu comecei a coisa, quando me chamaram dizendo querer
levar a permacultura, precisamos de ecologia, eu falei: para que vocês se
chamem agricultores ecológicos das Encostas da Serra seria importante que
fossem ecológicos, porque até agora é só a palavra. Eu sou ecólogo e sabia
do que estava falando. Me falaram, por supuesto, venha, seja parceiro.
Agora, saibam que vai vir bomba, porque ser ecológico não é uma palavra, é
todo um compromisso com o meio blá blá e em mais de um momento eu vou
pegá-los e encher o saco. Tá claro? Tá claro! Então, vamos. Depois de dois
anos, não aguentaram mais minha encheção de saco. Eu colocava limites
para muita coisa, que considerava que não era pelo caminho que tinha que
ir. E, simplesmente, não me contrataram mais. Um dia [...] me disseram,
periga que você não seja mais contratado. Eu disse, bom, eu não vou seguir
os interesses econômicos da Agreco, nem aqueles dos profissionais que
estavam à sua volta querendo se promover. Eu vou seguir a necessidade dos
agricultores. Então, se você não me contrata mais, tudo bem. Eu continuo
indo [inaudível]. [...] Não me interessa as instituições, me interessa as
pessoas. [...] Eu deixei fisicamente de ir [a Santa Rosa de Lima], porque, no
princípio. não me contrataram mais. Depois, porque houve uma série de
instâncias políticas que aconteceram no país e na Agreco que levaram as
pessoas a colocarem outros interesses. Mas, até hoje, qualquer pessoa que
me liga – e você é uma testemunha, estou à disposição. (depoimento direto,
fevereiro de 2022)

A posição de Jorge se aproxima daquela descrita por Holmgren (citado por
FOSSALUZA, 2019, p. 47-8) que condena “a aceitação covarde do crescimento
econômico a qualquer custo e os poderosos interesses hoje vigentes por parte dos
governos e do setor empresarial, que tendem a perder força com tal transição, deixam
clara a natureza política radical da agenda da permacultura”.
Antes de realizar uma discussão sobre a pertinência dessa radicalidade no
contexto de Santa Rosa de Lima, apresento a visão de Valério Turnes, à época
Secretário-executivo do Cepagro.
O Jorge atuou por um período, contratado, creio, via o programa Vida Rural
Sustentável, ligado ao Sebrae. A ação dele se dava junto a alguns
agricultores mais sensibilizados para a permacultura. Ou seja, julgávamos
que o trabalho dele não apresentava grandes resultados para o projeto de
desenvolvimento territorial. Com o passar do tempo, ele passou a fazer ou
repercutir críticas à Agreco, assim como à atuação do líder da associação e
do processo, Wilson Schmidt. Um dia, marquei uma conversa com ele. Que
não durou cinco minutos. Primeiro, falei para ele que o Cepagro, como
instituição, precisava ter uma ação e um discurso coerentes no território das
Encostas da Serra Geral. Em seguida, que o trabalho dele precisava ter mais
relação com o que era feito pela nossa ONG. Por último, disse que se ele
quisesse manter aquela postura, não precisávamos mais dele. Ele respondeu
que preferia não seguir a nossa cartilha. Desde então, perdemos o contato.
(depoimento direto, via correio eletrônico, em fevereiro de 2022).
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Não quero fazer nenhum tipo de julgamento, mas penso que é preciso
discutir o que Timmermann chama de "encheção de saco". Para isso, considero
primeiro necessário destacar que o questionamento como "não ecológico" era dirigido
sobretudo à rede de agroindústrias em "construção social", todas, é claro, voltadas ao
mercado e, mesmo sendo "rurais de pequeno porte", procurando a escala necessária
a viabilizar economicamente as famílias a elas associadas. Vale, por isso, recuperar
a visão que tinha seu líder, Wilson Schmidt, sobre "o projeto de agroindustrialização",
que, para Timmermann, "não era pelo caminho que tinha que ir".
Naquele mesmo período [final de década de 1990], o Centro de Estudos e
Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro) passou a apoiar uma iniciativa
coletiva voltada à agroindustrialização como forma de agregar valor. Tal ação
era o resultado de uma proposta de política pública do Governo Federal,
apresentada pelo Murilo Flores, então na Secretaria de Desenvolvimento
Rural do Ministério da Agricultura. A proposição tinha uma concepção
interessante e uma dimensão importante. Visava beneficiar e transformar um
conjunto de alimentos resultantes do cultivo vegetal e da criação animal. Ou
seja, o projeto por ela apoiado deveria dar conta de uma variedade muito
maior, para permitir uma venda melhor, tanto nos supermercados, como no
chamado "mercado institucional", tendo à frente a merenda escolar. [...] Essa
perspectiva sinalizava para a necessidade de uma produção organizada e
que, inclusive em função da distância de Santa Rosa de Lima em relação a
Florianópolis, exigia, pelo menos, processamento e acondicionamento.
Naquele quadro, frente à notícia de possibilidade de financiamentos para
construir agroindústrias, logo me mobilizei e vim a campo com o pessoal do
Cepagro. Aderi imediatamente à proposta porque as agroindústrias faziam
parte da cultura do colono das Encostas da Serra Geral. Afinal, as pequenas
indústrias e as agroindústrias existiram antes. Elas foram trazidas pela
colonização e garantiram a sobrevivência dos colonos nas Encostas da Serra
Geral. [...] A experiência de minha família com a verdura minimamente
processada também foi importante para meu assentimento e minha
arregimentação." (SCHMIDT, 2016A, p. 26-7, colchetes SV).

Resta trabalhar a perspectiva do Cepagro. Criada em 1990, essa ONG de
"desenvolvimento local" passa, a partir do ano de 1993, a ter "uma definição mais clara
das linhas de atuação [...], em torno de quatro projetos principais: crédito cooperativo,
formação, agroindústria de pequeno porte e turismo rural". (RUAS, 2018, p. 67) E, "a
partir de 1998, as ações do Programa de Agroindústria de Pequeno Porte [do
Cepagro] passaram a priorizar a região da [...] Agreco, com a assessoria para a
elaboração de um projeto de agroindústrias modulares." (id. ibid 79-80) Deve-se
considerar, desta forma, que uma organização voltada ao desenvolvimento solidário
e sustentável de territórios rurais encontrava nas Encostas da Serra Geral um "campo"
para ações efetivas de suas principais propostas. Como assinala Cabral (2004) "a
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partir da elaboração e coordenação" do Projeto Intermunicipal de Agroindústrias
Modulares em Rede, "a atuação do Cepagro se torna mais direta e efetiva, voltandose inclusive para a construção de outras estratégias como o cooperativismo de crédito
e o agroturismo. (CABRAL, 2004, p. 90) Mais do que isso, conseguia arregimentar
instituições públicas e privadas para apoiar tais ações de construção social do
território rural das Encostas da Serra Geral. O mesmo autor lista alguma delas:
Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina/Icepa; Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina/Cidasc; CNPq (através do
Programa de Apoio a Tecnologias Adaptadas/PTA); Fundação de Ciência e
Tecnologia do Estado de Santa Catarina/Funcitec; Secretaria do Desenvolvimento
Rural do Ministério da Agricultura; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria
de Estado Rural e da Agricultura; Secretaria Estadual (de Santa Catarina) do Pronaf;
Banco do Brasil; BNDES; Banco do Estado de Santa Catarina/BESC; Sebrae Nacional
e Sebrae Santa Catarina; Agroturismo Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial/Senac, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (através do PRONAF), a
Empresa Brasileira de Turismo/Embratur, a francesa Accueil Paysan e as Prefeituras
municipais dos municípios das Encostas da Serra Geral”. Creio que estas informações
explicam bem a postura da Secretaria-executiva do Cepagro em relação à iniciativa
de permacultura – que, recordo, ela julgava "marginal", tendo em conta o número de
agricultores efetivamente envolvidos e aos seus impactos efetivos.
Para finalizar essa seção e estabelecer a ponte com a seguinte, cito mais
uma vez o depoimento de Márcio Fontoura da Rosa, o Gauchinho, ao avaliar o
resultado do processo ocorrido em 2000-2001 e ao afirmar que a permacultura – vista
de forma ampla – deveria ser aplicada no município
Hoje, não existem muitos agricultores que estão imbuídos, que estão com o
pensamento voltado à permacultura, à pratica em si. [A permacultura] pode
ser aplicada [em Santa Rosa de Lima], mas é um trabalho ainda de berço. De
começar aos pouquinhos, de cada vez introduzir alguém mais no grupo... De
sempre trabalhar em grupo, trocando ideias, fazendo atividades que sejam
voltadas à permacultura e para o entendimento de todos. (depoimento direto,
em fevereiro de 2022, colchetes SV).

Em seguida, ele deixa mais claro o significado da expressão "de berço", por
ele utilizada.
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De berço, que eu quero dizer, é, lá, com as crianças. Que tem que ser
formadas neste sentido [o da permacultura]. E não, da praticidade que é o
uso de venenos [agrotóxicos] ou tratores. (depoimento direto, em fevereiro de
2022, colchetes SV).

Essa fala importante nos remete a pensar a educação no município e a
possível sintonia da Rede Municipal de Ensino com a condição de "campo" (ou de
"pequeno município rural") de Santa Rosa de Lima e com "título" de Capital
Catarinense da Agroecologia que ele detém. O que nos ajudará, mais uma vez, a
contextualizar e conceber nosso Design da horta.
2.4

ESCOLA E ENSINO NA CAPITAL DA AGROECOLOGIA
Antes de trabalhar o que, para mim, aparece como o fulcro da proposta e

do planejamento da horta permacultural – a vontade política de colocá-la, realmente,
em prática –, julgo importante apresentar informações sobre a Rede Municipal de
Ensino de Santa Rosa de Lima e, mais especificamente, sobre o CEI Recanto Alegre,
no qual a horta será "socialmente construída". O município conta com três unidades
escolares, todas situadas em sua sede28: o Centro Educacional Santa Rosa de Lima,
no qual são atendidos todos os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental
com matrículas na rede municipal; o Centro de Educação Infantil Recanto Alegre, que
atende as crianças da creche e da educação infantil, também da Rede Municipal; e a
Escola Estadual de Educação Básica Professor Aldo Câmara, que atende todos os
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, fazendo parte
da Rede Estadual. Sublinho que no início deste ano de 2022 foi encerrado o "Regime
de Colaboração" entre Estado e Município para os anos finais do Ensino Fundamental.

28

Para uma reflexão interessante sobre o processo de "nucleação" – entendido como fechamento
das "escolas isoladas" – Santa Rosa de Lima chegou a ter dezesseis, que foram fechadas entre
1998 e 2005 –, combinado com o transporte das crianças para escolas unicamente situadas na
sede do município, recomendo consultar Baumann (2012), dissertação de mestrado que tem um
expressivo título: "Da vida das escolas rurais isoladas a uma escola isolada da vida rural". Sublinho
que, atualmente, a autora dessa dissertação de mestrado, Siuzete Vandresen Baumann, é a
Secretária Municipal de Saúde, tendo implementado ações de promoção de saúde em sintonia com
a proposta apresentada neste TCC. São exemplo a instalação de um horto municipal de plantas
medicinais (SANTA ROSA DE LIMA, 2018) e, associadas a ele, atividades de "capacitação sobre
plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos" (SANTA ROSA DE LIMA, 2019). Não posso
deixar de vê-la, portanto, com uma potencial apoiadora e parceira de uma horta pedagógica
permacultura.
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Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação – SME29
(Quadro 3), é de 298 o significativo total de estudantes da Rede Municipal30. É
importante ter em conta que considero todos os estudantes como rurais ou do campo.
A mesma postura, aliás, é adotada pela Secretaria Municipal de Educação. Sua titular,
Karla Luana Folster, nos afirmou, em depoimento direto, que já tentou, "diversas
vezes, mudar o cadastro do Centro Educacional Santa Rosa de Lima de escola urbana
para escola do campo". A distinção entre crianças urbanas e rurais é feita pelo critério
administrativo adotado pelo IBGE – e seguido pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para o Censo Escolar. Isso significa que
crianças que têm seu domicílio situado no perímetro urbano são consideradas
urbanas. As que não residem dentro desta fronteira inframunicipal não são urbanas –
sendo, então, por essa negação, rurais31. No caso, de nossa proposta, tal distinção
serve de indicador de uma possível maior relação dos estudantes que moram fora da
"praça" (como é nominada a zona urbana, pelos santarosalimenses) com o setor
"Agropecuária" e com o meio ambiente. Abro um parêntese para registrar o
significativo percentual de crianças com domicílios "rurais" (fora do perímetro urbano)
na creche e no ensino infantil, mesmo com a maior distância residência-escola e as
limitações para o uso do transporte escolar para essa faixa etária. O quadro mostra
que do potencial número de estudantes que a horta pedagógica permacultural
procurará sensibilizar, 201 (67,45%) residem no "espaço rural" e 97 (32,55%), no
perímetro urbano.

O site www.dataescolabrasil.inep.gov.br facilitava o acesso da sociedade às informações sobre a
educação no país. Desde praticamente o início da atual gestão do Governo Federal, contudo, ele
mostra apenas uma tela com uma mensagem de que se encontra "em processo de reformulação".
Da mesma forma a publicação dos Microdados da Educação Básica 2021, que deveria ocorrer em
setembro do ano passado, foi suspensa por suposta "obrigação de respeitar a Lei Geral de
Proteção de Dados" e teve previsão de divulgação para 18/2/2022. No momento em que finalizo a
redação deste TCC, todavia, essa fonte de informações que permite pensar a educação do país
continua indisponível no site do Inep (www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisasestatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados/2021>, último acesso em 03 de março de
2022).
30 Esses números são "estáveis", ou não têm variações significativas. Em 2020, era de 298
estudantes, sendo que 198 tinham domicílio situado no espaço considerado rural e 91, no espaço
delimitado como urbano.
31 As limitações e as distorções geradas por essa classificação "administrativa" e pela definição do
rural por "o que não é urbano" são discutidas por Munarim e Schmidt (2016).
29

58
Quadro 3 – Número de estudantes, por Unidade
Escolar da Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa de Lima,
localização de seus domicílio e utilização do transporte escolar, em 2021.

CEI Recanto Alegre
Estudantes do espaço rural
Estudantes do espaço urbano
Total

75
43
118

Utilizam Transporte Escolar

101

85,59

Centro Educacional SRL
Estudantes do espaço rural
Estudantes do espaço urbano
Total
Utilizam Transporte Escolar

126
54
180
156

70,00
30,00

Total Rede Municipal
Estudantes do espaço rural
Estudantes do espaço urbano
Total
Utilizam Transporte Escolar

201
97
298
257

67,45
32,55

%
63,56
36,44

86,67

86,24

Fonte: SME Santa Rosa de Lima (2022).

Esses

dados

são

importantes

para

considerar

as

análises

e

posicionamentos das dirigentes da SME e das duas unidades escolares apresentadas
a seguir. Da mesma forma, a informação de que as quatro profissionais são
Licenciadas em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Repito que o que busco analisar é a receptividade e o potencial de apoio para a
proposta de horta escolar permacultural na referida rede de ensino. Para isso, por
WhatsApp, solicitei depoimentos da Secretária Municipal de Educação (Professora
Karla Luana Folster Roesner) e das diretoras da CEI Recanto Alegre (Professora
Diana Kulkamp) e do Centro Educacional Santa Rosa de Lima (Professora Heloísa
Assing). Neste último caso, como no momento do pedido de depoimento se vivia uma
transição na gestão da escola, solicitei tanto da diretora que deixava o cargo
(Professora Cleimar Schmidt – que passou a ocupar a também relevante função, para
nossa análise, de Diretora de Departamento de Educação da SME), quanto daquela
que o assumia (Professora Heloisa Assing)".
A primeira questão que apresentei às gestoras de educação tinha relação
com o fato de Santa Rosa de Lima ser um município rural e desde 2007 ser
reconhecida como a Capital Catarinense da Agroecologia. Perguntei se a professora
julgava que, nesses quinze anos (2007-2022), as políticas municipais de educação e
as ações das escolas da Rede Municipal estiveram e estão em sintonia com essa ideia
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de um município "do campo" e "limpo" (respeitador da natureza). Apresento, a seguir,
as respostas recebidas.
Professora Karla Luana Folster Roesner:
No meu ponto de vista, as escolas de Santa Rosa de Lima não dialogam com
um município do campo. [...] Eu considero que a rede municipal não dialoga
da maneira como deveria, sendo um município rural e a grande maioria dos
alunos são vindos do campo. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

Professora Heloisa Assing:
Acredito que se a gente analisar todo o potencial existente no nosso
município – além de ser considerada a Capital Catarinense da Agroecologia,
nossa produção é voltada à agricultura e à extração de madeira – então, de
um modo geral, a escola... a educação acaba tendo um diálogo ainda bem
inicial sobre estas questões. Acredito que não dê para tomar uma posição
contrária e dizer que a escola não abre para este diálogo e não trata destas
questões. São tratadas! Porém, de uma maneira ainda bem simples. Só de
uma forma conceitual e não de uma forma crítica. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Professora Cleimar Schmidt:
Eu acredito que a gente poderia desenvolver mais atividades no que se refere
à escola, envolvendo os alunos. Principalmente, as questões da
agroecologia, o que significa esse título da Capital Catarinense da
Agroecologia. Acredito que são essas ações desenvolvidas nas escolas com
as crianças, que a gente pode ter uma conscientização melhor e uma
valorização do campo. [...] Para, no futuro, essas crianças terem um espaço
onde elas são valorizadas, onde elas podem discutir o que elas fazem em
casa, o que é vivência, a realidade deles no dia a dia. Para, no futuro, talvez,
evitar também o êxodo rural. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

Professora Diana Kulkamp:
No pouco tempo em que estou na escola, não vejo esse diálogo. [...] Acho
que deveria ter alguém que viesse na escola, que fizesse um trabalho com
as crianças. Primeiro, para elas saberem o que é agroecologia. Não só as
crianças, mas, os professores também. [...] [Para] as nossas crianças
saberem que temos produtores de [alimentos] orgânicos. Trabalhar, com
elas, a alimentação que a gente come, se tem uma parte [da merenda escolar]
que é orgânica. Porque eu vejo sempre chegar produtos do mercado, que
ganham a licitação. Mas, por exemplo, o Dauri Floriano [agricultor familiar e
orgânico], eu sei que ele traz algumas verduras para cá [CEI Recanto Alegre].
[...] Não adianta a gente vir aqui trabalhar todo um projeto de permacultura,
fazer uma horta linda e maravilhosa, sem antes ter um preparo, um trabalho
com os professores. Não sei se você conhece alguém que pudesse vir e fazer

60
um trabalho antes de botar em prática a horta. (depoimento direto, fevereiro
de 2022).

Primeiro, as falas das professoras ouvidas apontam para uma falta de
diálogo – ou uma baixa interlocução – com a condição de campo do município e com
o potencial de construção de um desenvolvimento sustentável com base na
agroecologia. Tal desconexão não é vista como fruto de uma contrariedade ou uma
oposição sistemática, mas como uma dificuldade (falta de informação e de formação)
que bloqueia ou não permite a realização de ações mais coerentes com o "título" de
Capital da Agroecologia. "A escola" estaria, assim, aberta a esse diálogo e até trata
das questões ligadas ao respeito à natureza, mas o faz de maneira acrítica. Apontase, igualmente, para a importância da valorização do campo, da vivência (vida e
saberes) dos pais/mães e avôs/avós dos estudantes, assim como dos agricultores e
agricultoras que produzem dentro do sistema orgânico no município, tudo isso como
meio para evitar a futura evasão de jovens do município (êxodo rural). Por último, é
indicada a necessidade de uma formação prévia ("um preparo, um trabalho com os
professores"). De forma geral, esses depoimentos apontam para a existência de uma
sensibilidade favorável aos pressupostos da proposta, ao mesmo tempo em que
aponta alguns cuidados a serem considerados na sua implementação.
A segunda questão posta às dirigentes remetia mais diretamente à atual
gestão no Executivo municipal (2021-2024) e ao que a SME e/ou a Direção da Escola
têm feito, efetivamente, para trabalhar com os professores e estudantes a harmonia
nas relações humano – natureza.
Professora Karla Luana Folster Roesner:
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Em novembro de 2021, nós iniciamos uma parceria com o projeto PACA
(Projeto Aprendendo com a Árvore)32. A formação inicial que aconteceu em
novembro era voltada aos professores, cujo objetivo era trabalhar a questão
ser humano-natureza-meio ambiente. Primeiramente, com os professores,
para, em seguida, poder ser aplicada em sala de aula. Este ano, o projeto
iniciou a implementação com todas as turmas do primeiro ao quinto ano. Nós
temos uma professora que, nas horas-atividade dos outros professores,
trabalha uma aula exclusivamente [sobre] a questão ambiental. Nessa aula,
se discute toda a questão ambiental do município. [..] A ideia é que as
crianças façam visitas a campo, para [verem] recuperação de áreas
degradadas, recuperação de nascentes. (depoimento direto, fevereiro de
2022, colchetes SV).

Professora Heloisa Assing:

32

O PACA (Projeto Aprendendo com a Árvore) é a adaptação brasileira do PLT (Project Learning
Tree). De acordo com Macedo (2002, p. 120), o PLT foi criado, nos Estados Unidos, em 1974, pela
American Forest Foundation, tendo se expandido, depois, para outros países. As unidades da
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens, em Três Barras, foram as pioneiras em implantar o PACA
no Brasil. O primeiro treinamento foi dado, em São Francisco do Sul, no ano de 1995, por duas
professoras credenciadas no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Naquela oportunidade,
setenta e cinco professores/as das redes de ensino estadual e municipal de Três Barras foram
habilitados/as e deram início ao PACA em suas escolas. Sucessivamente, o projeto foi tomando
espaço em outros municípios do Planalto Norte (id. ibid. p.121). Atualmente, Rigesa-WestRock
Brazil (a MWV, empresa da qual a Rigesa fazia parte, uniu-se a outra corporação global, a
RockTenn, e juntas formaram a WestRock, líder mundial em papel e embalagens de papelão
ondulado), a empresa informou em seu Plano de Manejo para 2019: "o PACA capacita [...]
professores do ensino fundamental da rede pública de 15 municípios" e, "em 2018, 160 professores
de 145 escolas foram capacitados e transmitiram o conteúdo do programa para cerca de 14 mil
alunos". (WESTROCK, 2019, np.). Mota, 2008 (p. 103) esclarece que, por meio de "convênios,
realizados com as prefeituras dos municípios interessados, suas respectivas secretarias municipais
e os órgãos estaduais de educação, cada escola participante recebe materiais de consumo para
uso em atividades externas ou em sala de aula para desenvolver seus projetos ambientais". Restame, ainda, elucidar como o PACA chegou a Santa Rosa de Lima, distante do Planalto Norte e sem
a presença de indústrias papeleiras. Em depoimento direto, a Secretária Municipal de Educação,
Karla Luana Folster Roesner, informou que, em 2021, recebeu um contato de Christian Döbereiner,
que se apresentou como o Coordenador geral da Reserva Araponga. Na oportunidade, ele disse à
Secretária que havia comprado terras na comunidade de Santa Bárbara, no município, de frente
para o paredão das Encostas da Serra Geral (conforme pode se ver em postagens dele, no
Instagram), e "se sentiu em dívida com a região", achando que, "por ser proprietário de terras, aqui,
precisava dar algum retorno", especialmente "na área ambiental". Afirmou, ainda, que entende que
"a melhor forma de a gente trabalhar a questão da preservação ambiental é com as crianças, na
escola". Assim, no supra mencionado contato, Christian Döbereiner "ofereceu, ao município, a
formação do PACA" e se dispôs "a mediar um encontro com a responsável pelo projeto em Santa
Catarina, [a pedagoga] Adriana Martinelli". Houve, então, uma primeira reunião, quando se
começou a definir as estratégias para a implementação do PACA em Santa Rosa de Lima". (Karla
Luana Folster Roesner, depoimento direto, 2 de março de 2022). Como consequência, no dia 12 de
novembro de 2021, foi realizado, no município, o "1° Workshop PACA/PLT Brasil para Professores
da Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa de Lima". O site da Prefeitura Municipal informou, dias
depois, que, no evento, foram apresentadas as "atividades do Guia que permitem aos professores
e professoras desenvolver junto a seus alunos aulas que estimulem o processo de ensinoaprendizagem através de projetos com foco em temas sobre a preservação do meio ambiente".
Além disso, que o Workshop foi realizado "dentro da abordagem do desenvolvimento do
pensamento científico, estimulando os docentes a praticar o incentivo à curiosidade, investigação e
criatividade nos alunos". (SANTA ROSA DE LIMA, 2021).
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[...] Atualmente, na escola nós estamos desenvolvendo o projeto PACA, que
é o projeto "aprendendo com a árvore". É uma maneira ainda bem inicial de
propor algo mais neste lado ambiental. Mas, é uma possibilidade de os alunos
terem acesso a vários conceitos a partir de algo concreto, a partir de uma
realidade. E também de olhar para a nossa realidade, com um olhar mais
crítico. [...] Um estudo que eu fiz, há uns sete anos, sobre as PCH [Pequenas
Centrais Hidroelétricas], mostrou que a escola acaba não trabalhando estas
questões do entorno. Eu concluí que a escola acaba trabalhando a temática,
mas de uma forma mais isolada, em alguma disciplina. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Professora Cleimar Schmidt:
[...] A gente deveria trabalhar mais, reforçar mais esses pontos na escola.
Como a grande maioria dos nossos alunos é oriunda do campo, então estas
são atividades... São a vivência... É a realidade deles, o que eles vivem no
dia a dia. Eu acredito que se a gente trouxesse um pouco destas questões e
debatesse na escola, os alunos também se sentiriam mais motivados para
estudar, mais motivados para compreender os conteúdos. [...] Acredito que
se deveria pensar mais... buscar mais. E trazer essa vivência dos alunos para
o dia a dia na escola. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

Professora Diana Kulkamp:
Entre a escola e o campo, não tem muita ligação. Não se trabalha a realidade
dos alunos, [...] como é uma produção orgânica, se é muito trabalhosa, se é
mais trabalhosa em relação à convencional, se é mais fácil ou mais difícil. [...]
[Não se trabalha] as vantagens e desvantagens em estar produzindo
orgânico... da produção familiar sem veneno. Pontos positivos e pontos
negativos, que estão ligados com a saúde, com o meio ambiente. [...] Fazer
roda de conversa, trazer palestras para a escola sobre alimentação,
produção, renda, o uso de agrotóxicos, a contaminação do solo... São
assuntos assim que [...] que a gente deve trazer para a discussão na escola.
Só que não adianta eu como diretora trazer uma discussão com eles se não
tiver alguém que entende da coisa paradar embasamento. Porque eu sei o
que é. Só que não sei se eu sei explicar para os outros o que realmente é.
Acredito que se deveria pensar mais... buscar mais. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Os depoimentos indicam busca por iniciativas para trabalhar a questão ser
humano – natureza – meio ambiente e que uma crença na necessidade de "pensar
mais... buscar mais" sobre ela. Além de apontar para métodos (roda de conversa,
palestras) e temas (alimentação, produção, renda, uso de agrotóxicos, contaminação
do solo) a serem considerados em uma possível ação.
Por último, questionei as gestoras de educação sobre como viam uma
proposta de implantação de uma horta pedagógica permacultural em uma escola da
Rede de ensino municipal, para procurar envolver a comunidade escolar de toda a
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rede municipal.
Professora Karla Luana Folster Roesner:
Vejo a implementação de uma horta pedagógica, no [CEI] Recanto Alegre –
que é onde temos espaço hoje, mas também voltada aos alunos do ensino
fundamental, como algo extremamente necessário e urgente. A horta poderá
ser aproveitada de forma pedagógica por parte dos professores e penso que
nós podemos, também, incentivar a produção de hortaliças nas residências
das crianças, bem como incentivar as crianças a consumir mais vegetais.
Tudo isso contribuirá para a alimentação das crianças. Então vejo que é algo
com que toda a comunidade escolar certamente ganhará. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Professora Heloisa Assing:
[...] Acredito que seja de valiosa importância, porque primeiramente, a partir
da horta, é possível elencar todas esta temática dos impactos ambientais –
principalmente, o que tem acontecido no nosso município – e trazer todos
estes conceitos para serem trabalhados dentro da escola. É uma forma de
fazer com que a escola se envolva com o seu contexto municipal e trabalhe
todas estas questões voltadas aos impactos [ambientais]. Depois, acredito
que ter um esboço da permacultura é uma forma já de levar para as crianças,
desde pequenas, uma nova forma de produção. Nova, para o nosso
município. Porque, aqui, a gente vê grande parte das propriedades – quase
o total da produção – em monocultura. Então, demonstrar para as crianças
que é possível produzir de uma forma semelhante ao sistema natural é uma
possibilidade de já tentar fazer com que essa produção no nosso município
comece a mudar um pouco. Além de diminuir gradativamente os impactos,
[resultantes de] o uso de insumos químicos e tudo mais. (depoimento direto,
fevereiro de 2022).

Professora Cleimar Schmidt:
Eu acho uma ótima ideia desenvolver este projeto de horta na escola. Os
professores poderão associar vários conteúdos, trabalhar a questão de teoria
integrada com a prática. Além de incentivar os alunos a desenvolver suas
próprias hortas em casa. De repente, as famílias já produzem, já tem sua
hortinha... E o aluno, o filho, vai poder ajudar, auxiliar, fazer. Eu acho que
seria muito, muito importante. Desde o início, fazer... plantar... Depois, colher
e eles consumirem lá na escola. Estas ações vão motivar bastante o aluno.
Vai ser muito importante! E o professor vai poder trabalhar [...] muitos
conteúdos, ali, na prática, na horta. Poderá associar várias questões, o que
seria muito importante. [...] Então, eu acredito que será um projeto muito
bacana para se desenvolver nas escolas. Vou ficar muito feliz em poder
auxiliar na implantação deste projeto. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

Professora Diana Kulkamp:
Nossa, “caiu do céu”. Ontem, eu estava comentando [...] sobre a gente
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reativar esta horta da escola. Porque, é só mato, mato, mato... Eu comentei
que, aos pouquinhos, eu queria ver se conseguia pelo menos plantar o
básico. Assim, para ter pelo menos para o consumo da escola. É muito
importante uma horta na escola. [...] Mas, não adianta fazer uma horta, ali,
linda e maravilhosa, de início. Tem que ter uma participação dos professores,
com os alunos. Porque senão daqui a pouco vai acabar sobrando para eu
cuidar... Eu sei, porque eu já trabalhei numa escola que tinha horta. Mas, era
alguém que vinha de fora para cuidar. Porque [...] não queriam se sujar e
tudo mais. Não adianta fazer, se não tiver a participação deles. São coisas
que a gente tem que trabalhar com os professores também. Podem ser
trabalhados vários temas [...], como a água, o solo, a alimentação, o clima, o
consumo de alimentos. No dia a dia, [acompanhar] como que está crescendo,
não estar utilizando nenhum tipo de veneno. Trabalhar com os alunos o
cuidado que a gente tem que ter com a terra, com o preparo dela para a gente
conseguir plantar. [Mostrar que] não é simplesmente ir lá plantar uma verdura
e que ela vai crescer super saudável, sem ter cuidado, não molhar, não
colocar um esterco, algo assim. Muitas crianças nem sabem como se planta
uma verdura. Talvez os pais ou avós são quem planta. Quando plantam... A
gente conhece a realidade. No interior, antes, a gente plantava muito. E, hoje
em dia, são poucas as casas nas quais a gente vê plantação de verduras ou
de algo assim. Hoje em dia, eles preferem mais comprar fora do que plantar
em casa. (depoimento direto, fevereiro de 2022).

As expressões utilizadas pelas professoras responsáveis pela gestão da
educação e das escolas de Santa Rosa de Lima ("algo extremamente necessário e
urgente", "de valiosa importância", "ótima ideia" e “caiu do céu”), ao considerar a
proposta de horta pedagógica permacultural, apontam para um "ambiente
institucional" – pelo menos no Poder Público municipal – bastante favorável à proposta
deste TCC. Como alertou uma delas, "não adianta fazer uma horta, ali, linda e
maravilhosa", se não houver a participação da comunidade escolar, especialmente os
professores, que precisam ser sensibilizados e formados ("a gente tem que trabalhar
com os professores também").
Tendo trabalhado o contexto da proposta, tenho condições de passar,
agora, a sua apresentação.
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3

LEITURA DA PAISAGEM E O PLANEJAMENTO DA HORTA

3.1

EXPERIÊNCIAS CONCRETAS DE PERMACULTURA (NAS ESCOLAS /
EDUCAÇÃO)
Julguei fundamental, para construir minha proposta, conhecer experiências

anteriores de hortas escolares ou pedagógicas que houvessem trabalhado com a
permacultura. Por isso, realizei uma busca com a ferramenta Google Scholar
(<scholar.google.com.br>) e em anais do Congresso Brasileiro de Agroecologia.
Cruzando as palavras-chave horta escolar/horta pedagógica e agroecologia, e horta
escolar/horta pedagógica e permacultura, localizei em torno de trinta artigos ou
comunicações. A partir de uma leitura dos resumos, selecionei sete deles que se
referiam a experiências de unidade de ensino que transformaram o ambiente escolar
em espaços educadores com base na permacultura. Passo à recuperação desses
textos, procurando indicações de como chegar à interação da horta pedagógica
permacultural com todas as disciplinas do currículo escolar, "proporcionando ao aluno
uma leitura ampla do mundo, através da observação, interação e participação".
(SOUZA et al. 2020, p. 2)33.
O primeiro relato foi escrito por Vieira e Oliveira (2013), tratando da Escola
Agrícola Municipal Eng. Rubens Foot Guimarães, de Rio Claro, São Paulo. A escola
desenvolveu o "Projeto Permacultor Mirim" com os alunos do Ensino Fundamental II
(anos finais). O projeto consiste em utilizar técnicas permaculturais como ferramenta
para abordar temas transversais relacionados à agroecologia e meio ambiente. Os
alunos estudam em período integral e possuem disciplinas relacionadas a criação de
animais, culturas agrícolas, meio ambiente, entre outras.
Como resultado, o projeto transformou significativamente o ambiente
escolar e a prática em seu cotidiano. Dois pontos chamaram minha atenção e
precisam ser considerados: a realização de atividades "paralelas à sala de aula", como
práticas e troca de conhecimentos, que despertou e estimulou a proatividade dos
alunos; a compreensão da permacultura e agroecologia pelos alunos foram
33

A mesma autora, na mesma obra e página, sublinha: "Além de fazer parte da complementação da
merenda escolar e a alimentação de algumas famílias, a horta escolar pode se tornar um intenso
laboratório ao ar livre para as aulas de Química, Física, Biologia e Matemática. Desta forma, os
discentes aprendem, na prática, temas como tipos de solo, luminosidade, temperatura,
fotossíntese, desenvolvimento de plantas, a vida dos insetos e medidas de áreas".
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construídos pelas percepções e valores gerados através da prática.
Outra experiência extremamente relevante foi desenvolvida na Escola
Básica Naya Sampaio Gonzaga, de Caçador, Santa Catarina, relatada por Bissotto e
Ferreira de Campos (2019). Trata-se de um projeto de extensão desenvolvido no
segundo semestre de 2018, com turmas de 5o a 8o ano. A iniciativa baseou-se em
palestras de educação ambiental, abordando temas voltados à sustentabilidade e à
qualidade ambiental, na realização de atividades práticas com os alunos na
construção da horta escolar em canteiros no solo e da horta suspensa reutilizando
garrafas PET, assim como na produção de tijolos ecológicos com terra da própria
escola, além de compostagem reutilizando sobras de alimentos da cozinha da unidade
de ensino. O interessante para a minha reflexão foi que, dialogando com as atividades
práticas da horta, foram desenvolvidas atividades teóricas como: paródias,
propagandas, receitas, leitura e interpretação de textos, construção de cartazes e
estudos sobre o valor nutricional dos alimentos. O trabalho ressalta que os alimentos
produzidos complementavam a alimentação escolar, o que é também meta de minha
proposta, e que houve mudança de atitudes e hábitos dos estudantes sobre a
preservação do meio ambiente, um objetivo fundamental da ação a ser realizada junto
à Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa de Lima.
Já Brito Junior et al (2020) destacam a implantação da "horta escolar
orgânica com princípios agroecológicos", na Escola Estadual Cecília Carneiro de
Oliveira, no município de Iranduba, no estado do Amazonas. A experiência se deu por
iniciativa de estudantes de mestrado, por ocasião do estágio pedagógico em sala de
aula e do estágio profissional, exigidos pelo programa de pós-graduação em
Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O que me
interessou mais de perto foi o local e as condições de implantação da horta escolar:
um terreno "com mato, entulho e lixo", que foi preparado, mesmo sem recursos
financeiros, e os insumos (sementes, esterco) foram doados por agricultores. Mais do
que isso, a horta foi implantada com a participação da comunidade escolar, com
envolvimento efetivo dos estudantes e professores nas atividades de plantio, tratos
culturais, irrigação, adubação e colheita. Por fim, as autoras ressaltam que as aulas,
na escola ficaram mais atrativas.
A quarta experiência é a da "horta escolar agroecológica" implantada na
Escola Estadual Djalma Guilherme da Silva, em Sinop, no Mato Grosso, realizada por
acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop. Relatada
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por Mojena et al. (2020), ela possui grande relevância. A escola atende a 530 alunos
de Sinop, "muitos da área rural". Um dado deve servir de alerta para a proposta que
apresento. Se, de início, vinte professores se interessaram, apenas cinco
permaneceram no projeto. A experiência descrita é a de uma professora do segundo
ano, cuja turma tinha 29 alunos, na faixa etária de oito anos. As atividades abordaram,
especialmente, as temáticas alimentação saudável e educação ambiental. Na horta,
os alunos acompanharam o processo de germinação, crescimento e desenvolvimento
de feijão, cenoura, couve, salsinha e beterraba. Interessa-me também que, segundo
os/as autores/as da comunicação, as atividades propiciaram reflexões sobre o
trabalho em equipe, a produção de alimentos sem agrotóxicos, a consciência
alimentar e a educação ambiental. Além disso, que a horta permitiu a integração entre
crianças, jovens, acadêmicos e professores para a construção coletiva da consciência
alimentar e ambiental.
A quinta comunicação que me trouxe subsídios foi a de Dalpiaz et al.
(2017). Ela coloca em evidência o projeto desenvolvido em uma escola de Educação
Básica da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, em Santa Catarina. Trata-se do
projeto “Bem Maior: Permacultura na escola”, que teve como objetivo, destaco,
"contribuir na formação de seres pensantes, conscientes e atuantes em prol do bem
comum, para construir uma sociedade sustentável". Foi desenvolvido com duas
turmas do segundo ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As atividades
levaram à "construção de um espaço de permacultura". O termo "construção" é, para
mim, significativo, porque o trabalho foi realizado com "mutirões envolvendo as
famílias, estudantes, professores e bolsistas", seja para a feitura dos canteiros em
formato mandala, seja para a manutenção do espaço. As autoras relatam a realização
de atividades, que devem ser consideradas, como leitura, escrita e oralidade; práticas,
com saídas a campo e brincadeiras ao ar livre. Como resultados, destacam que o
projeto contagiou as famílias das crianças a participar da escola e os estudantes a
interagir com outros estudantes de outras turmas para intervir no espaço escolar.
No sexto artigo que trabalhei, Corrêa e Souza da Silva (2016) apresentam
um projeto desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Osmarino
de Oliveira Terra, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. As autoras
trataram da – de novo o termo que me interessa – "construção de uma horta
permacultural". Porque a comunidade escolar (professores, alunos, funcionários e
pais) foi mobilizada e porque tratou-se de "uma ação de Educação Ambiental
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permanente na escola, buscando uma transformação social e ambiental". A horta,
como no caso de minha proposta, estava baseada em princípios da permacultura e
levou em conta: observação e interação, obtenção de rendimento, uso e valorização
de serviços e recursos renováveis, evitar desperdícios, design partindo de padrões
para chegar aos detalhes, integrar ao invés de segregar, uso de soluções pequenas
e lentas, uso e valorização da diversidade. As autoras, indicam, como resultado, o
engajamento da comunidade escolar, o entusiasmo dos alunos para cuidar da horta,
colher e provar os legumes, a partilha de experiências, o oferecimento de novas
formas de aprendizagem.
Finalmente, Côrtes (2020) apresenta uma proposta de "requalificação
numa perspectiva agroecológica e permacultural" da "horta sensorial" da Escola
Municipal de Santo Amaro, em Recife, no estado de Pernambuco. "Requalificação",
porque a unidade de ensino já possuía, desde 2018, uma horta sensorial inclusiva,
com área de 25 metros quadrados, uma vez que contava com cerca de cinquenta
alunos com deficiência. De acordo com o autor, a partir do Projeto Ação Saudável, “a
estética e o embelezamento" foram "estratégias para despertar curiosidade e
interesse, […] que tornasse espaço mais convidativo para toda comunidade escolar”.
(CÔRTES, 2020, p. 2) O resultado alcançado se assemelha ao que eu busco: o
interesse de toda a comunidade escolar pela horta, engajando as pessoas para cuidar
dela e desenvolvê-la.
O relato destas sete experiências de horta escolar ligadas à permacultura
me fazem seguir Legan (2019, p. 13) quando ela destaca "a importância do espaço
físico como recurso educacional" e que "as escolas estão dando maior importância na
melhoria do espaço escolar", porque ele "pode ser um laboratório de aprendizagem".
O que indica para a necessidade de um bom planejamento para todo o espaço
escolar. Outro ponto fundamental que aparece nos artigos e comunicações é o da
"construção" da horta escolar, no sentido de que haja a participação e o engajamento
de toda a comunidade escolar. Ponto que eu procuro aprofundar na seção seguinte.
3.2

A PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE
Ao abrir uma seção exclusiva – ainda que curta – para tratar da participação

e engajamento da comunidade do entorno da escola, busco enfatizar um ponto. Se
implantar uma horta pedagógica em uma unidade de ensino permitirá oferecer aos
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estudantes uma alimentação mais saudável e contribuir para a valorização do trabalho
na agricultura e da preservação do meio ambiente, é preciso que ela seja "construída"
com a participação da comunidade escolar e, de forma mais geral, com o envolvimento
da população do entorno. Ou seja, é fundamental que a iniciativa vá para além do
ambiente escolar e possa ser um espaço efetivo de ampla participação. Muitas
consequências positivas decorrem dessa opção, como destaca MATTOS et al. 2018
(p. 2):
Parece consenso entre os educadores, agrônomos e profissionais da saúde
que a implantação de uma horta escolar, e mesmo as dificuldades nessa
implantação, auxilia o desenvolvimento integral dos seres humanos, promove
trocas de saberes diversos por meio de uma aprendizagem horizontal,
resgata saberes tradicionais e desperta sensibilidades múltiplas acerca do
cuidado e respeito para consigo mesmo e para com as diversas formas de
vida.

O mesmo autor afirma que a horta escolar ao ser tratada como um espaço
para além do cultivo de hortaliças, pode se transformar num espaço de construção de
“relações de confiança, interdependência e colaboração, com desenvolvimento da
percepção de que nada fazemos isoladamente” (id. ibid. p. 8), porque "tudo se integra,
tudo se relaciona". Mattos e seus colaboradores enfatizam, da mesma maneira:
o despertar de sentimentos como o pertencimento, o cuidado e colaboração,
para além dos conhecimentos científicos para o manejo da horta e cultivo de
hortaliças. O contato com a natureza, o ver crescer e desenvolver, o cuidar e
o preservar para a tão almejada colheita são apenas etapas de um processo
cheio de busca, boniteza e alegria, sentidos sem os quais o ensinar e
aprender não podem se dar. (MATTOS et al. 2018, p. 8).

Costa, Ferreira e Viana (2019, p. 16), por sua vez, enfatizam a importância
do elo entre a família, a escola e a comunidade do entorno, para um bom processo de
ensino-aprendizagem. Os autores destacam que a escola atua como a “fonte
fornecedora de conhecimento técnico-científico e pode apresentar diversas maneiras
de ensinar, […] o que necessita do apoio familiar para manter essas práticas”. (id. ibid.
p. 16) Por isso, ao organizar e planejar a horta escolar como estratégia de ensino
aprendizagem, a escola deve pensar em um trabalho realizado por todos. Isso quer
dizer que
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a implantação de uma horta no ambiente escolar não envolve apenas a
responsabilidade de um segmento, como a escola, mas também, os
professores das diversas áreas e componentes curriculares, os alunos, sua
família e a comunidade [do entorno]; oportunizando a utilização do laboratório
vivo (horta) por todos, exercendo práticas culinárias, práticas culturais e de
manejo das plantas, conhecimento cientifico variado, cooperação entre
envolvidos para a manutenção do ambiente, e seu consumo na merenda
escolar. (COSTA, FERREIRA e VIANA, 2019, p. 17, grifos e colchetes SV).

Tendo tudo isso em conta é que defendo que a implantação da horta seja
precedida de um trabalho de sensibilização e motivação em dois níveis. O primeiro, o
de professores e outros profissionais da educação (agentes merendeiras etc.), assim
como membros da associação de pais e professores. O foco será a necessidade e a
importância da horta escolar. A estratégia é envolver toda a comunidade escolar, com
alunos, professores, demais servidores da escola, além dos pais. Desta forma o
trabalho de implantação ficará facilitado e democrático. Da mesma forma, a
manutenção e cuidados com a horta deverão ser realizados pelos mesmos atores.
Isso garantirá perenidade da iniciativa. Mais do que isso, será um processo pautado
na coconstrução e corresponsabilidade, criando a possibilidade deste espaço, além
de produzir alimentos saudáveis para as crianças, ser um local de ensino
aprendizagem, de interação das crianças e de educação ambiental. Em um segundo
nível, julgo indispensável apresentar e debater a proposta com outros atores públicos
governamentais e não governamentais da sociedade local, especialmente no caso,
Agreco, Cooperagreco, Acolhida na Colônia, Cresol, Sindicato de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, Câmara de Dirigentes Lojistas34. Pode ocorrer que os membros
e dirigentes dessas organizações sejam pais ou avós dos estudantes (como é,
inclusive, o meu caso), mas é fundamental que o contato e a articulação institucional
se deem, buscando apoios de comunicação, no fornecimento de insumos (composto,
bagaço de cana, sementes e mudas, "preparados" e caldas etc.) e, até se for o caso,
financeiro.
3.3

LEITURA DA PAISAGEM E MAPEAMENTO DOS SETORES
Dado o foco e objetivos deste TCC, passo a fazer a leitura da paisagem e

34

O concurso "Recicla CDL na escola" tem sido realizado nas escolas de Santa Rosa de Lima. O
tema de 2017, por exemplo, foi tema deste ano foi o aquecimento global. Veja-se por exemplo,
www.fcdl-sc.org.br/newsletter/semana-lojista-815/ndl-santa-rosa-de-lima-com-destaques-do-reciclacdl-na-escola/ .
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o mapeamento dos setores, visando elaborar o planejamento, fundamental para, no
passo seguinte (após a conclusão deste TCC), implantar – com a participação efetiva
de professores, demais profissionais da educação e pais/avós de estudantes – a horta
escolar permacultural no CEI Recanto Alegre. Para Ferreira Neto (2017. p. 48), um
bom planejamento deve seguir certas regras que levarão a um bom sistema de design.
Dois instrumentos básicos são o zoneamento e a setorização.

As "zonas" são

demarcadas "de acordo com o fluxo energético de cada área do espaço a ser
planejado, e se trata de uma classificação que enumera quais serão as áreas mais e
as menos trabalhadas em um sistema”. (FERREIRA NETO, 2017, p. 50) Essa
classificação vai de 0 (zero) a 5 (cinco). A Zona 0 é o centro da atividade. A Zona 1
corresponde à região próxima ao centro da atividade. Já a Zona 2 é aquela região
mantida com certa intensidade. A 3, uma zona um pouco mais distante e a 4, uma
zona semi-manejada, de pouca visitação. Finalmente, a Zona 5 é aquela com
nenhuma interferência.
No caso específico da horta escolar permacultural do CEI Recanto Alegre,
aqui proposta, esta classificação das zonas se dá tendo como centro da atividade –
Zona 0, o prédio escolar, compreendendo todas as salas de aula, cozinha, refeitório e
demais instalações. Segundo Mollisson (1998, p. 114, colchetes SV):
Se você precisa decidir por onde começar, escolha a saída da porta, pois a
casa [no caso, a escola] oferece um foco central e uma borda a partir da qual
pode-se iniciar o trabalho. Se necessitar, faça primeiro o mapa […]. Então
decida o que você quer mais próximo […] e posicione cada item de acordo
com as regras básicas de conservação de energia.

A Zona 1 é composta pela área de estacionamento, o acesso à escola e o
espaço do "parquinho" onde as crianças brincam. A Zona 2 abrange o entorno à
esquerda do prédio, o campinho de grama e as áreas dos dois lados da figueira. Já a
Zona 3 inclui a área situada na parte mais alta e distante do prédio, onde está
localizado o bosque. Ressalto que no terreno do CEI não temos as zonas 4 e 5, tendo
em vista a forma e a intensidade de ocupação dos espaços (Cf. Figura 4).
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Figura 4 - Mapa com a definição das zonas da permacultura

Fonte: Google Earth (2022), alterado pelo autor.

Levando em conta tal zoneamento, propus que a horta seja implantada na
Zona 2, à direita do prédio escolar, a 30 metros, aproximadamente, do portão de
entrada da escola. A horta ficará delimitada partindo da cerca da Rua Henrique
Heidemann, da figueira até a cerca que delimita o terreno, mais a direita, subindo
cerca de 20 metros no sentido do campinho, com área aproximada de 500 m2.
Partindo dos conhecimentos apreendidos na aula dois (Leitura da
Paisagem) do Módulo 3 (Leitura da Natureza) do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Permacultura, na Universidade Federal de Santa Catarina, são quatro as
vias para uma boa leitura da paisagem. A primeira, leva em consideração o valor da
informação científica sistematizada sobre vegetações, solos, climas, geologia,
geografia e ecologia. A segunda via é a observação de campo, ou seja, ir a campo,
tocar, sentir, cheirar, colocar em prática o princípio, observar e interagir com a
paisagem. Outra, é o conhecimento contemplativo, ou seja, contemplar a paisagem
por longos momentos para buscar respostas no que não enxergamos no “primeiro
olhar”. Para isso é importante “subir no topo do morro”, para ver tudo em volta. E por
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fim, porém não menos importante, fazer uso de indicadores. Esses indicadores são
os que vão confirmar os outros anteriores. É saber onde se manifestam algumas
espécies na paisagem para reconhecer microclimas, que facilitam as tomadas de
decisão para o planejamento.
Com isso, pode-se chegar aos setores da paisagem, que preciso levar em
consideração para fazer o design da área. Sobre os setores, Ferreira Neto (2017. p.
50) afirma que:
O conhecimento dos padrões e regimes locais de chuvas, ventos e incidência
solar, por exemplo, é algo fundamental para o sucesso de um sistema. Além
disso, fatores mais variáveis, porém não menos importantes, também devem
ser considerados: poluição sonora, visual e atmosférica são exemplos. [...] A
função dessa setorização é auxiliar na busca por encontrar os melhores
posicionamentos dos elementos no sistema.

Destaco, especialmente, o terreno, o vento, a insolação e a água. Conforme
Heidemann (2021, p. 51), a área possui topografia acidentada, com uma diferença de
nove metros entre a parte mais alta e a parte mais baixa. O mesmo autor registra a
existência de algumas áreas com vegetação de mata nativa. Quanto ao vento, “o
município recebe o vento predominante da orientação noroeste, com a frequência de
37,5%, seguido pelo vento sul 15,6% e o vento sudoeste, 13,2%” (HEIDEMANN, 2021,
p. 51) O terreno apresenta boa insolação o ano todo. Na área, não existem fontes ou
nascentes de água. O abastecimento é feito pela Companhia Catarinense de Águas
e Saneamento (Casan), sendo a água oriunda de uma fonte termomineral localizada
a sete quilômetros do CEI (três quilômetros em linha reta ou a voo de pássaro) e
encanada até um reservatório situado a trezentos metros da escola.
A abordagem setorial confirma a opção pela localização da horta, tendo-se
em conta o terreno é relativamente pequeno, com uma área que se aproximada de
8.000 m2 (oito mil metros quadrados), e sua ocupação já proporcionalmente
compactada ao abrigar todo o complexo escolar. A área prevista para ser destinada à
horta, em torno de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), pode ser considerada
“ociosa”, praticamente sem funcionalidade (recordo a expressão da atual diretora do
CEI: "é só mato, mato, mato..."). O cercamento dessa área, para evitar a entrada de
animais, terá custo reduzido, uma vez que em três lados já existem barreiras,
sobrando apenas uma linha a ser fechada.
Resta tratar de um aspecto: o do solo. Coberto em sua maior parte por
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gramíneas, ele está extremamente empobrecido. Os horizontes originais "O"
(orgânico) e “A” (mineralógico) – ou seja, a camada superficial e fértil – foram retirados
por ocasião da construção do prédio escolar. Para abordar essa tarefa, vou seguir
Mollisson (1998, p. 67), quando afirma que solos não são considerados como fator
limitante severo e que, com tempo e cuidados, podem ser modificados e recuperados,
sendo raros os solos sem valor, sempre existindo espécies pioneiras para começar o
trabalho. Ao mesmo tempo, prossegue o autor, os solos podem ser criados ou
reabilitados através do manejo de plantas e animais, através de condicionamento
mecânico ou através da construção de solo. Dadas as características e condições do
solo na área da horta, proponho a adoção da estratégia de construção de solo. Neste
sentido, também me baseio em Mollisson (1998, p. 70), propondo que se procure fazer
essa construção
[…] com uma combinação de três processos: canteiros elevados ou
rebaixados (moldar a terra) para ajudar na retenção de água […]; misturando
composto ou materiais húmicos no solo, e também, fornecendo argila, areia
ou nutrientes para alcançar o balanço; usar mulch [nome em inglês para
cobertura do solo com algum material que não seja plantas vivas] para reduzir
as perdas de água e os efeitos do sol ou da erosão.

Para esse trabalho intenso – preparação dos canteiros, colocação de
composto, “terra de roça”, esterco, restos vegetais e uma camada de folhas da mata
e/ou materiais de roçagem para cobrir o solo – será importante o apoio dos familiares
dos estudantes, dos agricultores orgânicos do município e de suas organizações.
Nessa fase inicial, esses materiais precisarão ser transportados de outros locais –
serão buscadas as menores distâncias possíveis, havendo já uma sensibilidade da
administração municipal para fornecer veículos, seus condutores e o combustível
necessário.
3.4

O PLANEJAMENTO E O DESIGN DA HORTA
Como já ficou claro ao longo desta monografia, a horta escolar

permacultural do CEI Recanto Alegre tem a finalidade de, para além de oferecer
alimentos saudáveis para as crianças, ser um espaço de ensino e aprendizagem no
qual os professores possam sair das “quatro paredes” da sala de aula e, neste espaço
proposto, ministrar aulas das diversas disciplinas. O planejamento deste espaço
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precisa, por isso, ser cuidadoso e envolve tomadas de decisões que considere
pormenores. Como por exemplo, o formato e o tamanho dos canteiros, os materiais
nela utilizados, as plantas a cultivar, entre outras. Em relação a uma horta, como
afirma Mollisson (1998, p. 114, colchetes SV),
O jardim [horta] é caracterizado por mulch [nome em inglês para cobertura do
solo com algum material que não seja plantas vivas] e por solos arejados e
ricos em húmus. As plantas são constantemente recicladas; brotos são
comidos; folhas descartadas; estercos verdes, introduzidos no solo para
suprir nutrientes […] florescem para atrair marimbondos predadores; tomates
e pepinos voluntários da pilha do composto são plantados ao longo da cerca.
Não há necessidade de arrumar o jardim [horta] em fileiras. O jardim [horta]
é um conglomerado de arbustos, vinhas, canteiros, flores, ervas […] Os
caminhos deverão ser sinuosos, e os canteiros redondos, em forma de
fechadura, elevados, espiralados ou rebaixados.

Baseado nessas premissas de Bill Mollisson, a horta será construída com
canteiros em formatos diversos, bem como com caminhos sinuosos. Passo a
descrever pormenorizadamente o desenho a ser seguido para a implantação do
projeto. Começo pela faixa marginal que se estende pela cerca ao lado da Rua
Henrique Heidemann e depois segue margeando a cerca no sentido norte até o ponto
mais alto da horta, ou seja, as bordas expostas (voltadas) para a rua. Nesta faixa, com
uma largura aproximada de três metros, será construída uma “mini” agrofloresta, ou
um SAF (Sistema Agroflorestal). Armando et al (2002, p. 1) lembram que
Nos sistemas agroflorestais [...] convivem na mesma área plantas frutíferas,
madeireiras, graníferas, ornamentais, medicinais e forrageiras. Cada cultura
é implantada no espaçamento adequado ao seu desenvolvimento e as suas
necessidades de luz, de fertilidade e porte (altura e tipo de copa) são
cuidadosamente combinadas.

Assim, na agrofloresta da horta permacultural serão combinados na mesma
área os cultivos de espécies arbóreas, arbustivas, frutíferas, madeiráveis, hortícolas e
adubadoras. Num segundo momento, na faixa da agrofloresta poderão ser
introduzidas colmeias de melíponas (abelhas nativas sem ferrão). Essa "mini"
agrofloresta será interessante para indicar aos estudantes, seus familiares e à
comunidade do entorno que em uma escala maior ela apresenta vantagens
econômicas e ambientais. Além da função de produzir alimentos – frutas, hortaliças e
outras, conforme a composição – esta "faixa" de agrofloresta servirá de "barreira",
para proteger a horta da poeira, detritos ou ruídos da rua.
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Seguindo, na outra parte da horta serão dispostos canteiros com formatos
retangulares, quadrangulares, triangulares, circulares, dentre outros. A proposta de
canteiros multiformes tem por objetivo, além do aspecto visual e paisagístico
diferenciado, permitir que, depois, os professores possam utilizá-los em aulas, como
por exemplo, em matemática, para trabalhar as figuras geométricas, calcular áreas,
volumes etc.

Nestes canteiros serão plantadas hortaliças diversas para serem

servidas na alimentação das crianças, além de flores, plantas aromáticas e alguns
pequenos arbustos. Mollisson (1998, p. 118) propõe que sejam construídos canteiros
“elevados, rebaixados, fechaduras, círculos e até caixas cheias de composto e terra”.
Nesta perspectiva, outro canteiro implantado será em formato de mandala. Ou seja,
um canteiro que se expande em círculos concêntricos e no centro possui uma cova e,
no caso, poderá receber a água para a irrigação dele. No entorno deste buraco central
serão plantadas bananeiras ou outras plantas que absorvem bastante água. Nos
círculos que se expandem, serão plantadas hortaliças diversas, temperos e outras
plantas de pequeno porte. Nestes cultivos, será preciso estar alerta para que seja
seguida uma "combinação de bom senso"
[...] particularmente, plantando uma cultura de crescimento rápido juntamente
com uma lenta (cenouras, cebolinhas e rabanetes; brócolis e alface), pois um
é removido enquanto o outro ainda está crescendo. Deve-se tomar cuidado
no jardim [horta] de inverno para não sombrear pequenas plantas com
espécies altas. Isso não é problema no jardim [horta] de verão, quando o sol
está sobre a cabeça. (MOLLISSON, 1998, p. 129, colchetes SV).

Outro formato de canteiro implementado será o espiral de ervas que, além
de bonito, é muito funcional. Nestes canteiros a proposta é plantar especialmente,
temperos e plantas medicinais e aromáticas. Sobre o espiral de ervas, Mollisson
(1998, p. 115) nos diz que este pode conter todas as ervas culinárias básicas,
acomodadas sobre um monte de terra. E que no espiral podem ser plantados, por
exemplo, tomilho, sálvia, alecrim, hortelã, salsa, cebolinha, coentro.
Por fim, a proposta é fazer três círculos de bananeiras na parte superior da
horta, próximo à cerca. O objetivo destes sistemas (ou tecnologias) é conter e
armazenar as águas da chuva que caem do telhado do parquinho coberto e escorrem
por uma vala até chegarem à drenagem que leva à rua. As águas acumuladas irão
drenar no solo e auxiliar na irrigação da horta. Além de propiciar um crescimento
vigoroso das bananeiras para a produção de frutos. Para a construção do círculo de
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bananeira, será seguido o que é proposto por Mota Araújo et al (2011, p. 2),
cavando-se uma vala de 1m de profundidade por 1m de diâmetro colocandose pedaços grossos de galhos e troncos de árvores para dar sustentação à
estrutura, cobrindo de matéria orgânica e plantando as bananeiras ao redor
da vala. As tubulações que transportam água para a irrigação dos cultivos
foram instaladas abaixo da superfície do solo objetivando uma maior
durabilidade.

Para permitir a livre circulação de professores e estudantes pela horta para
as atividades de ensino-aprendizagem e atender a alunos com necessidades
especiais, os espaços entre os canteiros (corredores) terão um espaço mínimo de
oitenta centímetros. Desta forma, haverá espaço suficiente para a circulação de todos
em cada espaço da horta. Outra providência será colocar, nestes corredores, uma
camada de material – como serragem de madeira ou restos de roçagem – para facilitar
o trânsito entre os canteiros. Com o tempo, este material irá se decompor e servirá
para fertilização dos canteiros, quando nova camada deverá ser colocada.

Figura 5: Mapa planejamento / design da horta

Fonte: Elaboração do autor

Resta, ainda, pensar na irrigação da horta que necessitará a construção de
um sistema próprio, com captação da água das chuvas do telhado do parquinho, ao
lado, e o seu armazenamento. Para isso, serão seguidas as escolhas de Fensterseifer
(2017, p. 4):
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[...] a fim de encontrar a solução mais adequada e econômica, foi escolhida a
implantação de um sistema contendo um reservatório com capacidade de
1000l, sendo este capaz de suprir vazão de água que escoa pelo telhado da
escola e cai dentro da horta. Sendo assim, a implantação do sistema é
considerada viável, uma vez que o reservatório escolhido atende às
finalidades para o qual foi determinado, sem necessitar de uma maior
estrutura para a sua implantação e equipamentos para o seu funcionamento.

Por fim, não há como conceber uma horta pedagógica permacultural sem
pensar a destinação dos resíduos orgânicos produzidos na escola, como os restos
vegetais e outros gerados no preparo dos alimentos. Por isso, será construída ou
adquirida uma composteira, a critério da Direção da Escola e/ou da Secretaria de
Educação. Será recomendado, seguindo Lima dos Santos et al (2014, p. 3), que se
inicie o processo de compostagem "sempre com a presença de pessoal da escola, a
fim de que tal prática permaneça no cotidiano escolar". Outro cuidado é que a
composteira/o compostor deve conferir uma condição bastante favorável à
observação pelos estudantes e visitantes.
Após a apresentação da proposta e motivação da comunidade escolar, o
passo seguinte será reunir as condições para implementar a horta pedagógica
permacultural.
3.5

COMO REUNIR AS CONDIÇÕES (RECURSOS) PARA A CONSTRUÇÃO DA
HORTA
Com o planejamento e o design da horta concluídos, vou agora refletir

sobre como reunir as condições para a implementação da horta pedagógica
permacultural. Isso porque serão necessários materiais, insumos, ferramentas,
mudas, sementes e, também (poucos) recursos financeiros para adquirir materiais que
não poderão ser fornecidos por parceiros.
Camarero (2018), ao abordar a horta escolar como uma proposta de ensino
aprendizagem para os anos iniciais nas escolas municipais de Florianópolis, aponta
para uma situação bastante parecida, já que a horta do CEI Recanto Alegre será
implantada num espaço que não possui um solo adequado. Com já foi citado, o solo
existente no local é extremamente “pobre”, compactado, sem capacidade de
infiltração e sem nenhuma condição para a produção. Ora, esses espaços
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[...] demanda[m] um trabalho muito maior para a construção dos canteiros,
bem como do próprio cultivo das plantas, visto que [...] além de precisarem
desenvolver todos os trabalhos de manejo da horta, precisam, muitas vezes,
procurar terra em ambientes fora das escolas e transportar o material até a
horta. (Camarero, 2018. p. 49).

Assim, será necessário procurar e buscar terra ("de roça") para pôr no local,
visando formar, inicialmente, pelo menos uma camada com um pouco de fertilidade e
porosidade capaz de permitir a infiltração das águas, bem como o enraizamento das
plantas. Buscar-se-á esta terra junto a pais/avós de alunos que autorizarem a retirada
de pequenas quantidades em suas propriedades. Na verdade, seguindo os princípios
da permacultura, a proposta é que sejam aproveitados ao máximo os recursos locais
como a própria terra, restos de madeira apodrecidos, esterco, palha seca e outros
materiais necessários para a confecção dos canteiros. Para conformação e
delimitação dos canteiros serão utilizados tijolos, telhas, madeiras, bambus, pedras e
outros materiais disponíveis. Os canteiros serão cobertos com folhas secas,
recolhidas nas matas próximas. Esta cobertura com folhas tem dupla função: primeiro
proteger os canteiros da intensidade do sol e reter a umidade no solo; segundo, com
o tempo estas folhas vão se decompor e virar matéria orgânica de excelente
qualidade.
As ferramentas e outros materiais necessários – como carrinho de mão,
pás, enxadas, ancinho, trena, barbante, estacas, regador, mangueiras, placas de
identificação dos canteiros – serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Para as mudas e sementes será priorizado o fornecimento por membros das
comunidades escolar e do entorno. Em caso de dificuldades, a SME também se
dispõe a realizar a aquisição.
Reunidas as condições para a implantação da horta, é o momento de pôr
a “mão na massa”. Mas, antes disso, será definida a estratégia e a equipe de trabalho
juntamente com a Direção da Escola, professores e demais servidores que se
desafiarem a participar desta construção coletiva da horta escolar permacultural. Será
feito um trabalho preliminar composto de "rodas de conversa" com os profissionais de
educação, assim como palestras com membros da comunidade escolar (pais, avós).
A memória apresentada sobre a permacultura em Santa Rosa de Lima aponta para
outras (além do autor deste TCC) pessoas capazes de fazer essas intervenções. Da
mesma forma, como supracitado, serão reunidas as organizações presentes no
município, como Agreco, Cooperagreco, Acolhida na Colônia, Cresol, Sindicato de
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Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Clube de Dirigentes Lojistas, entre outros.
Essa articulação institucional pode ser importante para apoios de comunicação, para
o fornecimento de insumos (composto, bagaço de cana, sementes e mudas,
"preparados" e caldas etc.) e, até se for o caso, financeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto para a implantação da horta escolar permacultural foi uma boa
oportunidade para realizar um trabalho voltado a resgatar a memória e a história
econômica e social do município e os fundamentos da permacultura que vão nortear
a implantação e o manejo da horta. Também permitiu resgatar os antecedentes da
permacultura na “Capital Catarinense da Agroecologia”, assim como a visão da gestão
municipal da educação e suas expectativas em relação à horta pedagógica na CEI
Reconto Alegre, voltada a todos os estudantes da Rede Municipal. Ao aprofundar os
estudos, foi possível perceber as incongruências e as fragilidades do projeto de
desenvolvimento (sustentável) em curso no município, bem como a regressão da
agricultura de um modo geral. Claramente, a economia do município está centrada
em duas atividades que podem dar continuidade a uma ação humana predatória
humana sobre o meio ambiente: a silvicultura com base em espécies exóticas
(especialmente o eucalipto) e a bovinocultura de leite (nesse caso, dependendo das
áreas em que se dará a expansão das pastagens e de como ela será realizada).
A permacultura, concebida por Mollisson e Holmgren na década de 1970,
chegou a Santa Rosa de Lima em 2000. Teve uma evolução e engajamento de
famílias agricultoras por um período e depois foi relativamente “esquecida”, restando
uns poucos adeptos que persistem aplicando técnicas permaculturais em suas
propriedades. Agora, a partir da implantação da horta permacultural, a Rede Municipal
de Ensino poderá despertar, nos estudantes e suas famílias – e, de forma mais geral,
na comunidade do entorno – o interesse pela Ciência da Permanência. Recordo que
são 298 estudantes. Se forem considerados mais quatro familiares sobre os quais a
ação educativa aqui proposta pode ter repercussão se alcança o expressivo número
de aproximadamente mil e quinhentas pessoas (298 + 4x298 = 1490), ou
aproximadamente dois terços da população local.
Importante destacar a visão “alinhada” das atuais gestoras da educação e
das escolas do município, egressas da Licenciatura em Educação do Campo da
Universidade Federal de Santa Catarina, que reconhecem que a escola não consegue
dialogar, na medida necessária – nem ter sintonia plena, com a ideia de um município
“limpo e do campo”, assim como que a Rede Municipal de Ensino tem dificuldade de
trabalhar a harmonia ser humano – natureza. Destaco, contudo, que essas mesmas
dirigentes julgam que as escolas do município e seus educadores estão abertos para
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o diálogo proposto neste TCC. Mais do que isso, avaliam que a proposta de
implantação da horta pedagógica permacultural tem ambiente favorável, com a
advertência da importância da preparação prévia do engajamento da comunidade
escolar.
Assim, a implantação da horta deverá ser precedida de um trabalho de
sensibilização e mobilização dos professores, agentes merendeiras e da comunidade
escolar para a importância desta ação educativa. Seu sucesso dependerá,
fundamentalmente, de todos. Seja na implementação, seja, em especial, para a sua
continuidade, manutenção e cuidados. A esse propósito, tenho claro que, na primeira
fase – a de implantação, haverá a necessidade de um esforço concentrado de todos,
dadas as condições do solo no local e a necessidade de "construí-lo" de acordo com
os princípios da permacultura. Como ficou claro, os custos financeiros diretos
(pequenos) serão suportados pela Secretaria Municipal de Educação e, se for o caso,
será possível buscar apoios complementares.
No que tange ao trabalho pedagógico com a horta – ou a sua utilização
como “sala de aula fora das quatro paredes”, ela poderá servir de referência para
trabalhar temas relacionados com a terra, bem como o estudo em outras áreas do
conhecimento, especialmente aqueles atinentes à relação humano – natureza.
Recordo que esta abordagem é objeto de outro TCC, complementar a este e realizado
por minha companheira, que aborda a importância, o papel e as potencialidades da
horta escolar na construção do conhecimento.
Outro ponto importante é o formato da horta – que terá canteiros
multiformes, espiral de ervas, mandala –, a proposição de círculos de bananeira, a
presença de uma composteira para destinação adequada dos resíduos orgânicos da
escola, e o sistema de irrigação com o aproveitamento da água da chuva. Tudo isso
combinado permitirá aos professores um novo olhar para a forma e a abordagem do
ensino aprendizagem, tendo a horta permacultural como um "laboratório vivo", capaz
se ser um novo – e ao ar livre – espaço de ensino-aprendizagem. Sem perder de vista
que, ao mesmo tempo, a horta permacultural fornecerá produtos frescos e saudáveis
para a alimentação escolar.
Por fim, penso ser necessário destacar que todo este trabalho fará pleno
sentido se entendido, por todos, como um projeto coletivo, onde cada um é
corresponsável por seu sucesso. Trata-se, sim, de uma proposta ousada, que
pretende ser o “gatilho” para uma nova visão do processo de ensino aprendizagem.
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O que exigirá, de cada um, muito desprendimento para “sair das caixinhas”. E, no caso
dos professores, para deixar a sala de aula e os rígidos roteiros de aula dos livros
didáticos. Pode ser um otimismo exacerbado, mas, conhecendo os educadores da
Rede Municipal de Santa Rosa de Lima, creio que essa alternativa vai ser encarada
como um bom e positivo desafio.

84

REFERÊNCIAS
ANDRADE, N. G. A eucaliptização da Capital Catarinense da Agroecologia: uma
análise da expansão dos monocultivos de Eucaliptos em Santa Rosa de Lima, no
Sul do Brasil. Florianópolis, 2021. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro
de Ciências Agrárias. Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas.
Dissertação (Mestrado) Disponível em:
<repositorio.ufsc.br/handle/123456789/220518>. Acesso em 12 de março de 2022.
ARAUJO, Deyfson Mota et al. Implantação de quintais produtivos através de
técnicas permaculturais agroecológicas na comunidade de Sussuí-Quixadá Ceará, [s. l.], 2011.
ARMANDO, Marcio Silveira et al. Agrofloresta para Agricultura Familiar.
Agrofloresta para Agricultura Familiar, Brasília, dez. 2002 1516-4349.
BAUMANN, S. V. Da vida das escolas rurais isoladas a uma escola isolada da
vida rural: aprendizagens do processo de nucleação em Santa Rosa de Lima,
Florianópolis, 2012. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da
Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Dissertação (Mestrado).
Disponível em: <repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103417>. Acesso em
fevereiro de 2022.
BISSOTTO, Juliano Tasca; FERREIRA DE CAMPOS, Roger Francisco. Projeto
horta na escola através de práticas sustentáveis de permacultura: Estudo de caso da
Escola Básica Naya Sampaio Gonzaga. Revista Extensão em Foco, Caçador, ano
2019, p. 91-96.
BRITO JÚNIOR, Francisco Pereira de et al. Implantação de horta escolar orgânica
com princípios agroecológicos na Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira no
Município de Iranduba-AM. Juventudes e Agroecologia, Sergipe, v. 15, 2020.
CABRAL, L. O. Agroindustrialização e diferenciação: complexidade do processo,
problemas e desafios. In SCHMIDT, Wilson (org.). Agroecologia sem agricultores
locais? uma reflexão sobre implicações da agroindustrialização em projetos de
desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Florianópolis: NEA/
EduCampo/UFSC, 2016. pp. 71-90.
CABRAL, L. O. Espaço e ruralidade num contexto de desenvolvimento voltado
à agricultura familiar. Março de 2004. 278 f.Tese (Doutorado em Geografia) –
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.
CAMARERO, Dandara Cristina Furlani. Muito além de plantar e colher: a horta
escolar como proposta de espaço de aprendizagem para os anos iniciais nas
escolas municipais de Florianópolis/SC. 2018. TCC (Especialização) - Curso de
Pedagogia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
CORRÊA, Luciara Bilhalva; SOUZA DA SILVA, Maria Dilene. Educação ambiental e
a permacultura na escola. Revista Eletrônica do Mestrado em educação

85

Ambiental, Rio Grande do Sul, ed. 33, ano 2016, p. 90-105.
CÔRTES, Nemo. Requalificação permacultural da horta sensorial da Escola
Municipal de Santo Amaro em Recife, Pernambuco. XI Congresso Brasileiro de
Agroecologia, [s. l.], 2020.
COSTA, Aldemira da Silva Viana; FERREIRA, Ayonara Cruz De Almeida; VIANA,
Otoniel Da Silva. Horta escolar: instrumento para ensino-aprendizagem e fonte
alimentícia na Escola Estadual Professora Antônia Silva Santos, comunidade do
Mazagão Velho, Mazagão, Amapá. TCC (Especialização) - Curso de Licenciatura
em Educação do Campo - Ciências Agrárias e Biologia, UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPÁ, Amapá, 2019.
DALPIAZ, Priscila Caroline et al. Bem maior permacultura na escola: uma prática
inovadora por meio de intervenções do PIBID/Pedagogia FURB. Práticas
Pedagógicas de Iniciação à Docência no Anos Iniciais e Educação Infantil, [s.
l.], dev. 2017.
FENSTERSEIFER, Emilia Jarutais et al. XVIII Jornada de Extensão. Sistema de
armazenamento de águas pluviais para a horta escolar da Escola estadual Emil
Glitz de Ijuí-RS, Rio Grande do Sul, 2017.
FERREIRA NETO, Djalma Nery. Caminhos e Perspectivas para a popularização
da permacultura no Brasil. Orientador: Laura Alves Martirani. 2017. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Ciências Sociais, USP, Piracicaba, 2017.
FOSSALUZA, André Santachiara. Ensino e formação em Permacultura no Brasil:
uma análise crítica a partir dos Cursos de Design em Permacultura (PDCs) e da
Educação Ambiental. São Paulo, 2019. Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Faculdade de Ciências, Bauru, Tese de Doutorado.
FREITAS, Priscilla Bitencourt. A busca de um novo modo de vida e trabalho: As
mudanças no cotidiano dos novos-rurais. Florianópolis, 2005. Universidade Federal
de Santa Catarina, Programa de Pós-graduação em Sociologia Política, Dissertação
de Mestrado.
GUZZATTI, Thaise Costa. Acolhida na Colônia: um espaço de vida e encontros...
Criciúma, EdiUnesc, 2019.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agro 2017 Manual do
Recenseador CA - 1.09. Rio de Janeiro, IBGE, 2017. Disponível em
<censoagro2017.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/6c44aa115ea21f3d877
23af72526b980.pdf> Acesso em 18 de fevereiro de 2022.
HEIDEMANN, Carlos Stuepp. Complexo Escolar Restituir um novo ensino
municipal. Orientador: Maria Matilde Villegas. 2020. TCC (Graduação) - Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2020.
LEGAN, Lucia. Criando Habitats na escola sustentável: Livro do Educador. Criando
Habitats na escola sustentável, São Paulo, 2009.

86

LEME MUNDO, Juceli Aparecida; REZENDE, Maria/ Olímpia de Oliveira. Quintal
Agroecológico na Escola: relatos de alunos sobre a experiência fora da sala de aula.
Construção do conhecimento agroecológico e dinâmicas comunitárias,
Sergipe, v. 15, 2020.
MACEDO, M. C. Educação ambiental em empresas do Setor Florestal no Brasil.
Piracicaba, 2002. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz; Pós-graduação e,
Recursos Florestais. Dissertação (Mestrado).
MATTOS, Aline de Moura et al. Horta escolar como um espaço para além do
cultivo de hortaliças, Natal, 2018.
MESSINETTI, Cauã Nascimento Renna. A Permacultura e o aprendizado:
abordagens diferentes do processo educacional. 2018. TCC (Graduação) Curso de Gestão Ambiental, Universidade de São Paulo - Escola de Artes, Ciências
e Humanidades, SP, 2018.
MOJENA, Antônia Aparecida de Souza et al. A horta escolar agroecológica como
ferramenta de construção coletiva de uma nova consciência alimentar e ambiental.
Educação Formal em Agroecologia, Sergipe, v. 15, 2020.
MOLISSON, B. Introdução à Permacultura. Brasília, DF: PNFC – Projeto Novas
Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, 1998.
MOTA, E. A. D. Organizações empresariais complexas como espaços sociais
por meio da responsabilidade social. Curitiba, 2008. Centro Universitário
Franciscano do Paraná, Mestrado em Organização e Desenvolvimento, Dissertação
(mestrado)
MÜLLER, J.M. Do tradicional ao agroecológico: transições vividas pelos agricultores
familiares de Santa Rosa de Lima/SC). In SCHMIDT, Wilson (org.). Agroecologia
sem agricultores locais? uma reflexão sobre implicações da agroindustrialização
em projetos de desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Florianópolis: NEA/
EduCampo/UFSC, 2016. pp. 35-70.
MÜLLER, J.M. Do tradicional ao agroecológico: as veredas das transições (O
caso dos agricultores familiares de Santa Rosa de Lima/SC). Curso de PósGraduação em Agroecossistemas (Dissertação de Mestrado). Florianópolis:
Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.
MUNARIM, Antônio; SCHMIDT, Wilson. O campo e a escola do campo, usar boas
medidas para tomar medidas justas: escolas, infraestruturas e relação com territórios
educacionais rurais de entorno no Estado de Santa Catarina. In. MUNARIM, A.
SCHMIDT. W. e PEIXER, Z.I. Educação do Campo; Políticas e Práticas em Santa
Catarina. São Paulo, Outras Expressões, 2016. pp. 17-48.
NANNI, Arthur et al. Construindo a Permacultura na Academia Brasileira,
Florianópolis: Revista Brasileira de Agroecologia, ano 2018, p. 193-205,

87

OLIVEIRA, José Eduardo; VIEIRA, Lucas Guedes. Práticas permaculturais como
ferramenta de educação ambiental na Escola Agrícola Municipal de Rio Claro –
SP, Porto Alegre/RS, v. 8, 2013. 2236-7934.
OROFINO, G. G. Encostas da Serra Geral de Santa Catarina: estudo preliminar e
proposição para que seja requerida a chancela da Paisagem Cultural Brasileira.
2011. 123 p. Trabalho de conclusão de curso de graduação em agronomia. Curso de
graduação em agronomia, UFSC, Florianópolis, 2011.
RUTHS GOMES, Luiz Fernando. Horta escolar como prática interdisciplinar no
ensino fundamental I: Possíveis lacunas para a sua manutenção na escola.
2019. 43 f. TCC (Especialização) - Curso de Educação do Campo: Ciências
Naturais, Matemática e Ciências Agrárias, Universidade Federal da Fronteira Sul,
2019.
SANTA ROSA DE LIMA – Prefeitura Municipal. Laticínios Geração é a primeira
empresa de Santa Rosa de Lima a receber certificado Sisbi de inspeção
sanitária, 2022. Disponível em:
<www.santarosadelima.sc.gov.br/noticias/ver/2022/02/laticinios-geracao-e-aprimeira-empresa-de-santa-rosa-de-lima-a-receber-certificado-sisbi-de-inspecaosanitaria>. Acesso em 24 de fevereiro de 2022.
SANTA ROSA DE LIMA – Prefeitura Municipal. Professores participam de
capacitação em Educação Ambiental, 2021. Disponível em:
<https://www.santarosadelima.sc.gov.br/noticias/ver/2021/11/professores-participamde-capacitacao-em-educacao-ambiental>. Acesso em 2 de março de 2022.
SANTA ROSA DE LIMA – Prefeitura Municipal. Capacitação e novo horto marcam
nova etapa do projeto de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos,
2019. Disponível em:
<https://www.santarosadelima.sc.gov.br/noticias/ver/2019/12/capacitacao-e-novohorto-marcam-nova-etapa-do-projeto-de-plantas-medicinais-e-medicamentosfitoterapicos>. Acesso em 27 fevereiro de 2022.
SANTA ROSA DE LIMA – Prefeitura Municipal. Horto de plantas medicinais é
instalado na Unidade de Saúde de Santa Rosa de Lima, 2018. Disponível em:
<www.santarosadelima.sc.gov.br/noticias/ver/2018/09/horto-de-plantas-medicinais-einstalado-na-unidade-de-saude-de-santa-rosa-de-lima>. Acesso em 27 fevereiro de
2022.
SANTA ROSA DE LIMA – Prefeitura Municipal. História, 2014. Disponível em:
<www.santarosadelima.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/35343>. Acesso em
5 de fevereiro de 2022.
SANTOS, Abigail Maria de Lima dos et al. Incentivo ao Uso da Compostagem de
Resíduos Sólidos em uma Horta Escolar do Município de Jaciara-MT, UNOPAR
Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina, v. 15, p. 321-329, dez. 2014
SCHMIDT, Wilson (Editor). Agroecologia sem agricultores locais? uma reflexão
sobre implicações da agroindustrialização em projetos de desenvolvimento

88

sustentável de territórios rurais. Florianópolis: NEA/ EduCampo/UFSC, 2016.
SCHMIDT, W. A agroindustrialização dos alimentos produzidos pelos colonos das
Encostas da Serra Geral: a perspectiva de um ator social. In SCHMIDT, Wilson
(org.). Agroecologia sem agricultores locais? uma reflexão sobre implicações da
agroindustrialização em projetos de desenvolvimento sustentável de territórios
rurais. Florianópolis: NEA/ EduCampo/UFSC, 2016A. pp. 23-33.
SCHMIDT, W. Municipalização: democratização? Florianópolis, NUP / CED /
UFSC, 2013.
SILVA, Ivanise Araujo; SPAZIANI, Luís Carlos. A PERMACULTURA NA HORTA
URBANA: Gestão Ambiental, [s. l.], 2016.
SOARES, André Luís Jaeger. Conceitos básicos sobre permacultura. Brasília,
MA/SDR/PNFC, 1998.
SOUZA, Ana Carolina et al. Agroecologia e permacultura na educação básica:
contribuições no processo de desenvolvimento do pensamento crítico. Educação
Formal em Agroecologia, Sergipe, v. 15, 2020.
STUMPF, Beatriz Osorio. Percepções de educadores sobre a permacultura como
estratégia de educação ambiental escolar. IX ANPED SUL, Porto Alegre, ed. 9, ano
2012.
VANDERLINDE, Rosângela Bonetti; VANDERLINDE, Sebastião. Mobilização de
atores locais para a ampliação do fornecimento de alimentação escolar
orgânica na rede pública municipal de ensino de Santa Rosa de Lima. 2018.
TCC (Especialização) - Curso de Especialista Latu Sensu em Agroecologia, Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Lages, 2018.
VENTURI, Marcelo. A influência da permacultura em unidades de novos rurais.
Florianópolis, 2020. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pósgraduação em Geografia, Tese de doutorado.
WESTROCK. Resumo Público do Plano de Manejo 2019. Três Barras, 2019.
Disponível em: <www.westrock.com/-/media/pdf/fiber-certifications/2019-plano-demanejo-brazil.pdf?modified=20190621170632>. Acesso em 1 de março de 2022.

