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Resumo

As atividades antrópicas nos sistemas agrícolas convencionais causam drásticos efeitos 
ao meio ambiente. A fim de mitigar estes impactos, um grupo de jovens da comunidade 
de Witmarsum - município de Palmeira, no estado do Paraná -, denominado Coletivo 
BioWit,  vem  construindo  sua  experiência  com  práticas  alternativas  de  produção  e 
reprodução socioambiental. E com esse processo, tentando desconstruir a hegemonia da 
racionalidade  capitalista.  Discute-se  neste  artigo,  o  atual  contexto  agrícola  desta 
pequena  comunidade,  que  apesar  do  predomínio  do  modelo  do  agronegócio, 
responsável por diversos problemas ambientais e sociais na região, vive um momento 
de  conflito.  O  objetivo  é  refletir  sobre  as  estratégias  de  apropriação  da  natureza 
observadas no Coletivo BioWit, reconhecendo essas experiências práticas e teóricas que 
se opõem ao modelo de agricultura convencional e vão de encontro à alternativas para 
um modo de vida mais simples e com responsabilidade ética, fundamentada no cuidado 
com a terra e com as pessoas. Metodologicamente, o texto baseia-se em um estudo de 
caso  com revisão  bibliográfica  e  observação  participante,  procurando  identificar  os 
principais elementos que constituem a racionalidade ambiental, como o cultivo natural 
do próprio alimento. Os resultados da análise apontam a disposição e vontade do grupo 
para criar soluções, em um processo contínuo de ensinar e aprender opções, construindo 
uma nova racionalidade que integra conhecimento de diferentes áreas, aliada a valores 
éticos; culturais e saberes tradicionais.

Palavras-chaves: Coletivo  BioWit,  Racionalidade  Ambiental,  Permacultura, 
Agroecologia 

1. Introdução

Este  trabalho  propõe  apresentar  as  estratégias  de  apropriação  da  natureza 

observadas  em  um  pequeno  grupo  de  amigos  inseridos  no  contexto  da  Colônia 

Witmarsum, no Paraná, denominado Coletivo BioWit, mediante uma série de exemplos 

práticos  e  teóricos  que  se  opõem ao  modelo  de  agricultura  convencional  e  vão  de 

encontro com alternativas para um modo de vida mais simples, ético e em harmonia 

com a natureza. Esclarece-se que as práticas de apropriação e transformação da natureza 
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estão  em  constante  disputa  e  produzem  diferentes  racionalidades:  a  racionalidade 

capitalista de utilização dos recursos naturais; a racionalidade ambiental ou social de 

práticas produtivas; a racionalidade étnica de apropriação da natureza (LEFF, 2011). 

 A racionalidade ambiental é entendida por Leff (2011) como a transformação 

do  conhecimento  que  instiga  a  problemática  ambiental  sobre  um  conjunto  de 

paradigmas  técnicos  e  científicos,  articulando,  intercambiando  e  mobilizando  um 

conjunto de saberes associados ao reconhecimento, valorização e usufruto dos recursos 

naturais.  Em  outras  palavras,  é  a  construção  de  um  processo  de  produção  teórico 

(saberes  e  conhecimento)  e  de  transformação  social  que  influenciam  as  formas  de 

percepção,  acesso  e  uso  dos  recursos  naturais,  a  qualidade  de  vida  e  o  estilo  de 

desenvolvimento  das  populações.  Assim,  pela  apropriação  dos  processos  produtivos 

fundamentados no potencial da natureza e da cultura são criados novas estratégias de 

manejo dos recursos naturais, baseados na autonomia cultural; equidade social e justiça 

ambiental, em escala local e no âmbito comunitário (LEFF, 2006).  

No bojo dessa discussão, questiona-se como o Coletivo BioWit,  por meio da 

racionalidade  ambiental,  interfere  nas  mudanças  socioambientais  de  apropriação  da 

natureza  da  comunidade  de  Witmarsum.  Considerando  o  confronto  entre  as 

racionalidades ambiental e hegemônica (ou capitalista),  debruça-se sobre o estudo de 

caso  do  Coletivo  BioWit,  justamente  por  este  grupo  que  realiza  práticas   de 

permacultura  e  agroecologia  estar  inserido  em  uma  pequena  comunidade  na  qual 

predomina  a  economia  no  modelo  do  agronegócio  e  tem  sua  força  baseada  na 

racionalidade capitalista.  Observa-se que esse grupo, composto  por sete jovens,  está 

construindo  uma  racionalidade  ambiental  a  partir  de  um  novo  saber,  que  integra 

diferentes  áreas  de  conhecimento,  aliada  a  valores  éticos,  culturais  e  saberes 

tradicionais. A racionalidade ambiental é vista como alternativa àquela dominante, já 

que está arraigada em diferentes formas de pensar, de imaginar, de sentir, de significar e 

de dar valor às coisas do mundo (LEFF, 2006). 

Tendo isso em vista, busca-se identificar os principais elementos que constituem 

a racionalidade alternativa vinculada às experiências do Coletivo BioWit, pressupondo 

que a os princípios da permacultura e da agroecologia contribuem com a melhoria da 

qualidade de vida das famílias dos membros do BioWit, bem como resgatam ações de 

reciprocidade entre as mesmas.  Logo, a metodologia consiste em um estudo de caso, 

com  revisão  bibliográfica  e  observação  participante.  Entrevistas  semi-estruturadas 

foram realizadas com os integrantes do grupo, assim como o acompanhamento de suas 
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atividades cotidianas, com o objetivo de captar experiências e observar o modo como se 

relacionam com a natureza, por meio do cultivo e da alimentação. Por fim, uma reflexão 

sobre essa realidade é apresentada.

A partir daqui o texto é dividido em quatro partes. A primeira apresenta uma 

revisão bibliográfica do cenário histórico e atual da agricultura moderna. Na segunda, o 

foco está em uma breve análise do contexto histórico, cultural, econômico, ambiental e 

social da Colônia Witmarsum, descrevendo algumas questões de essência agrícola e os 

impactos ambientais  negativos decorrentes da agricultura  moderna.  O terceiro tópico 

apresenta de modo pragmático o despertar de uma diferente racionalidade no âmbito da 

Colônia e os caminhos alternativos trilhado pelo BioWit, trazendo aspectos para uma 

discussão sobre outros modos de pensar e fazer a relação entre homem e natureza. O 

quarto  item se insere no contexto da efetiva transformação, abordando as práticas de 

cultivo e consumo dos alimentos em busca da segurança alimentar para as suas famílias. 

Por fim, apresentam-se considerações acerca da importância de valorizar o BioWit.

2. Contextualizando a agricultura moderna 

Em uma breve contextualização histórica da agricultura desde seu surgimento 

até os dias de hoje, destaca-se o crescente interesse na mudança de uma agricultura 

convencional  -  dependente  do  elevado  consumo  energético  e  responsável  por 

imperativos  socioambientais  -  para  um  modelo  de  produção  diversificado, 

autorregulado e com responsabilidade ética de proteção da terra, vistos ao longo dos 

últimos 90 anos em diferentes correntes ecológicas.

 Há aproximadamente sete milhões de anos, o ser humano se alimentava de caça, 

pesca e coletas de frutas e plantas. Estudos indicam que foi apenas nos últimos 11 mil 

anos  que  determinados  povos  começaram  a  produzir  o  próprio  alimento,  ou  seja, 

passaram a domesticar a paisagem, os animais selvagens e a cultivar plantas para se 

alimentar.  O  resultado  dessa  mudança  de  estilo  de  vida  de  caçador-coletor  para  o 

produção de comida local gerou o aumento dessas populações (DIAMOND, 2001). 

Diante disso, começaram a surgir diferentes teorias sobre desenvolvimento com 

a finalidade de suprir a necessidade de produzir alimento. Mas, foi só no final da década 

de 1970, que houve uma grande transformação na agricultura com base nas ideologias 

sociais, que pretendiam acabar com a fome no mundo. A esse processo se deu o nome 

de  Revolução  Verde,  pois  trouxe  consigo  a  modernização  através  do  “pacote 

tecnológico”  que  possibilitava  a  utilização  de  insumos  químicos,  mecanização, 
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melhoramento genético de sementes e plantas, práticas de monocultura em larga escala, 

concentração fundiária, etc. (EHLERS, 1996, GLIESSMANN 2002). 

A Revolução Verde trouxe uma infinidade  de conflitos  ambientais,  sociais  e 

econômicos,  como  a  concentração  da  posse  de  terra  nas  mãos  de  alguns  poucos 

latifúndios  e  a  dependência  dos  agricultores  pelo  pacote  tecnológico  oferecido  por 

multinacionais. Os prejuízos deste processo estão fartamente registrados por diferentes 

autores,  que  tratam  da  poluição  por  agrotóxicos,  desertificação,  perda  de 

biodiversidades, êxodo rural, exclusão de pequenos agricultores familiares, entre outros 

(EHLERS, 1996; ALTIERI, 2004; ASSIS 2006). 

Tal modelo de agricultura, calcado na modernização, costuma ser chamado de 

convencional e, por sua forma de apropriação ilimitada, é uma das atividades que causa 

maior  impacto  sobre o ambiente.  Talvez,  o  mais  alarmante  nos dias  de hoje  seja o 

aumento do uso de venenos para a produção de alimentos. Segundo Caporal (2009), o 

consumo de venenos vem crescendo gradativamente: de 2007 para 2008 cresceu 25%, 

muito embora não tenha aumentado a produção e a produtividade da agropecuária. 

Nesse sentido, Primavesi (2000) alerta sobre a resistência de insetos e de plantas 

frente ao uso de veneno e chama a atenção para quem se alimenta com as produções da 

agricultura convencional, afirmando que quem come plantas doentes torna-se doente. A 

autora esclarece que uma planta é deficiente em um solo doente e somente poderá gerar 

um homem doente. 

(...)Bactérias,  fungos,  vírus  e  insetos  que  antes  eram  pacíficos  e  até  
benéficos  agora  se  tornam  parasitas.  Por  que?  Porque  as  plantas  são 
doentes nos solos doentes. E o solo é doente quando perde sua vida, sua 
porosidade, seu equilíbrio em nutrientes (Primavesi, 2000, p. 23).

Ademais, com o uso indiscriminado de agentes químicos, nos últimos anos o 

Brasil  foi  considerado  o  maior  consumidor  de  agrotóxicos  do  mundo,  liderando  o 

ranking global com o uso de um milhão de toneladas de agrotóxicos (SINDAG, 2010). 

Se por um lado, o principal discurso proferido na revolução verde é acabar com 

a  fome  no  mundo,  aumentando  a  capacidade  produtiva  com  o  pacote  tecnológico 

oferecido por algumas poucas multinacionais, por outro lado, a Food and Agriculture 

Organization (FAO) apresenta uma estimativa sobre o número de famintos no mundo, 

que bateu seu recorde no ano de 2009, chegando a um bilhão de pessoas. Assim, fica 

evidente  que  a  promessa  deste  processo,  de  alimentar  a  fome  do  mundo,  não  foi 

cumprida.  Uma  grande  parte  da  humanidade  está  sendo  submetida  a  um  padrão 

alimentar nocivo à vida e à alimentação adequada, e a manutenção da vida vem sendo 
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negligenciada a diferentes classes sociais. Além de que, nos últimos séculos, nenhum 

paradigma  produtivo  foi  capaz  de  superar  a  fome,  a  desnutrição  e  as  doenças 

relacionadas  à  saúde  alimentar  dentro  do  arcabouço  da  sustentabilidade  (POUBEL, 

2006). A agricultura chamada de convencional ou moderna é um dos principais fatores 

de adoecimento do ser humano. 

Frente a essas evidências, a marca da crise civilizatória é a degradação ecológica 

de uma modernidade fundada na racionalidade capitalista, que nega a natureza como 

fonte de riqueza, suporte de significação social e raiz de coevolução ecológico-cultural 

(LEFF,  2011).  Embora  o número  de pesquisas  sobre saúde,  desempenho  ambiental, 

sustentabilidade  e  desenvolvimento  social  tenha  aumentado  significativamente  nas 

últimas  décadas,  nas  quais  tantos  autores  comprovam  os  impactos  negativos  da 

agricultura  convencional,  é  perceptível  o  domínio  hegemônico  da  racionalidade 

capitalista, que impulsiona o agronegócio no Brasil e predomina como carro chefe da 

economia no País, gerando a degradação dos recursos naturais, serviços ambientais e 

deterioração da qualidade de vida.  

Apesar  deste  contexto,  emergem  diversas  alternativas  para  a  produção  e  o 

consumo de alimentos, buscando retomar uma relação mais próxima e harmônica com a 

natureza. Nessa perspectiva, a existência histórica de uma rica trajetória de movimentos 

orgânicos, juntamente com diversos ativistas ecológicos e movimentos ambientalistas, 

ganha destaque para a (re)construção de outras práticas agrícolas.

Em síntese, pode-se dizer que existe um ponto em comum entre os diferentes 

movimentos orgânicos: a busca por uma agricultura sustentável. De acordo com Altieri 

(2004), desenvolver  uma agricultura  sustentável  não é somente atender  necessidades 

biológicas ou técnicas, mas engloba as esferas social, econômica e política. Para Götsch 

(1998), a agricultura sustentável só pode ser atingida quando os agroecossistemas forem 

parecidos  na  sua  forma,  estrutura  e  dinâmica  ao  ecossistema  natural  e  original. 

Especialmente, quando se fizer agricultura sem o uso de máquinas pesadas, sem adubos 

químicos e sem uso de agrotóxicos.  Enfatizam-se aqui, nessa dimensão da agricultura 

sustentável,  as  duas  principais  correntes  contra  hegemônicas:  a  agroecologia  e  a 

permacultura.  

O termo “agroecologia” é proposto na década de 1930 para indicar a aplicação 

da ecologia na agricultura. Embora apenas nos anos 1950, com surgimento do conceito 

de “ecossistema”, é que se propiciou um marco referencial bastante coerente para uma 

aproximação entre “agro” e “ecologia”, nessa época foram poucos os pesquisadores que 
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o aproveitaram (GLIESSMAN, 2002).  A agroecologia só ganha força na década de 

1980,  como  uma  nova  teoria  de  produção,  propondo  a  hibridação  de  técnicas, 

conhecimentos,  saberes  modernos  e  tradicionais,  fundamentada  nos  princípios 

ecológicos e valores culturais de cada região (LEFF, 2002). 

Já a permacultura manifesta-se na década de 1970, pelos ecologistas australianos 

David Holmgren e Bill Mollison para englobar diferentes áreas de conhecimento. Muito 

embora a permacultura se aproprie dos princípios da agroecologia, ela não está inserida 

nesse contexto,  podendo ser considerada como uma cultura permanente,  baseada em 

três  princípios  éticos  básicos:  cuidar  da  terra,  cuidar  das  pessoas,  e  destribuir  o 

excedente. Mollison (1993, p. 3) conceitua permacultura como "um sistema de desenho 

para  a  criação  de  ambientes  humanos  sustentáveis".  Assim,  a  permacultura  não  se 

apropria apenas dos conhecimentos abrangentes da agricultura ou da agroecologia, mas 

de  uma  ética  que  deve  ser  aplicada  na  educação;  saúde;  sistemas  de  transporte; 

distribuição de terras; comércio, políticas públicas e governo, entre outros.  

Sobre a base dos princípios teóricos e éticos como os vistos na agroecologia e da 

permacultura  constrói-se  uma nova racionalidade,  reorientando  o comportamento  da 

sociedade.  A crise  ambiental  é  a  manifestação  de  exclusão  do  homem da  natureza, 

legitimando-se nos valores de produção vistos na dominante racionalidade econômica, 

responsável  pela  insustentabilidade ecológica.  A esfera da racionalidade  ambiental  é 

forjada  nos  diferentes  saberes,  nos  valores  da  diversidade  cultural,  no  potencial  da 

natureza,  na equidade e justiça social  construindo uma nova racionalidade produtiva 

adequada a articulação de economias locais (LEFF, 2011).  

3. Breve história da Colônia Witmarsum: conflitos da agricultura na região

A Colônia Witmarsum pertence ao município de Palmeira, Paraná. Foi fundada 

em  1951  por  imigrantes  Menonitas  –  assim  chamados  por  seu  líder  espiritual,  o 

holandês Menno Simons (1492 – 1559), que viveu num lugar chamado Witmarsum – 

originários da Frísia, hoje o norte da Holanda e Alemanha (HACKEMER, 2011).  A 

comunidade mantém um grupo folclórico, corais, artesanatos, comidas típicas, escola de 

música,  grupo  de  teatro  e  a  Escola  Estadual  Fritz  Kliewer.  Há  também  o  Museu 

Histórico, que foi inaugurado em 15 de setembro de 1989, com o objetivo de preservar a 

tradição cultural menonita (ACMPW, 2013). 

Atualmente, a colônia possui uma população aproximada de 3.000 habitantes, o 

que representa cerca de 5% da demografia do município de Palmeira em uma área total 
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de 7.800 ha (ACMPW, 2013). Esse povo, ao longo de 60 anos, praticou a agropecuária, 

tendo  sua  economia  baseada  principalmente  na  produção  de  leite.  Tal  atividade 

contribuiu  por  muitos  anos  com  grande  parte  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  e 

agropecuário  (30.75%  do  PIB  total)  do  município  de  Palmeira,  que  possui  uma 

população de 32.123, de acordo com último Censo (IBGE, 2010). Ademais, nos últimos 

anos, o turismo vem crescendo e se tornando uma fonte de renda alternativa para boa 

parte dos moradores da Colônia, devido a importância da região em que está localizada 

e pelo patrimônio material e imaterial presente no cotidiano dos moradores. Observa-se 

que  Witmarsum  possui  diferentes  manifestações  culturais  e  tradicionais  menonitas, 

como  produtos  gastronômicos  típicos  ou  mesmo  o  modo  de  produção  em  sistema 

cooperativo (HOLM et al., 2013). 

A Colônia encontra-se no Bioma Mata Atlântica, na região com característica 

fito-geográfica  dos  Campos  Gerais  e  ecossistemas  de  Florestas  Ombrófilas  Mistas 

(ZILLER, 2000), onde se estabeleceram as pequenas propriedades agrícolas que foram 

distribuídas em sua maioria com até 50 ha cada. A atividade agrícola predominante é a 

pecuária  de  leite  em  sistemas  intensivos,  representando  um total  de  setenta  e  oito 

pecuaristas  (CHAICOUSKI,  2010),  onde  desenvolvem  atualmente  uma  agricultura 

familiar de modelo empresarial, baseada no modelo do agronegócio, com monoculturas 

de soja e milho, e pastagens de verão e inverno. 

A principal justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa está na relação 

do uso e  ocupação do solo  nos  agroecossistemas  das  propriedades  rurais,  visto  que 

Witmarsum está inserida numa região de característica dos Campos Gerais, com solos 

que se apresentam geralmente rasos, de baixa fertilidade e arenosos, embora essa não 

seja  uma regra aplicada  para todos os  casos.  As exceções  ocorrem devido a  alguns 

fatores como o clima subtropical, que permitem a vegetação nativa de gramíneas e o 

relevo levemente ondulado abrigando solos profundos, bem estruturados, porosos e com 

boa drenagem. Neles se encontram os capões de floresta de araucária (ZILLER, 2000). 

A fragilidade do solo da região (Argilossolo e Cambissolo) demonstra-se como 

outro  importante  aspecto  a  ser  analisado,  principalmente  sobre  a  questão  da 

agropecuária praticada nesta região dos campos gerais, devido à alta lotação de bovinos, 

compactando o solo, causando erosão, reduzindo a porosidade, etc. (ZILLER, 2000). 

Verifica-se ainda na Colônia a destinação incorreta dos resíduos sólidos, como frascos 

de  medicamentos  de  uso  animal,  que  normalmente  são  feitas  visando  soluções 

imediatistas, por meio do simples descarte, causando diferentes tipos de contaminação 
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no solo, nocivos ao ser humano e toda a cadeia biológica (CHAICOUSKI, 2010).  

Além  disso,  constata-se  que  o  uso  intensivo  de  insumos  agrícolas  para  se 

produzir  neste  solo  frágil  vem aumentando  gradativamente  nos  últimos  de  40  anos 

(PILLAR, 2006).  Atualmente,  o uso atinge seu limite,  pois  o agricultor  é altamente 

dependente  de  adubação  NPK  (Nitrogênio,  Potássio  e  Fósforo)  e  necessita 

constantemente  do  uso  de  agrotóxicos  em  decorrência  do  desequilíbrio  ambiental, 

devido a uma elevada quantidade de pragas que atingem as lavouras. 

Assim, observa-se que as principais ameaças ambientais da colônia Witmarsum 

estão atribuídas ao uso inadequado da natureza, na influência das práticas de agricultura 

convencional e no uso indiscriminado de agrotóxicos e adubos sintéticos utilizados na 

região.  No  âmbito  ecológico,  estas  práticas  representam  ameaças  agressivas  ao 

ecossistema,  resultando  em  perda  da  biodiversidade  e  na  destruição  dos  recursos 

naturais. A ameaça aos ecossistemas de Campos Nativos e remanescentes de Floresta de 

Araucária é efetivamente de ação antrópica, descaracterizando a biodiversidade quando 

da conversão dos campos naturais em lavouras de monocultura, em pecuária extensiva e 

reflorestamento de espécies exóticas (PILLAR, 2006; DALAZOANA et al., 2009). 

Esse modelo de produção consequentemente implica na utilização constante de 

crédito  agrícola  que,  em muitos  casos,  leva o pequeno agricultor  ao endividamento, 

podendo  até  ir  à  falência,  como  ocorre  em  algumas  propriedades.  Nesse  sentido, 

registra-se em Witmarsum pelo menos 10 produtores que não conseguiram acompanhar 

as mudanças vindas com a Revolução Verde e a utilização de seu pacote tecnológico, e 

foram forçados a venderem suas terras. 

Considerou-se  ainda  o  crescente  êxodo  dos  jovens  menonitas  que,  quando 

completam a maioridade, vão para as cidades do entorno, como Curitiba ou até mesmo 

São Paulo, em busca de melhores oportunidades de trabalho e valorização profissional. 

O êxodo rural implica na diminuição do número de moradores descentes menonitas, e 

afeta diretamente a conservação da cultura no local (HACKEMER, 2011).

4. Emergente Racionalidade Ambiental: O caso do Coletivo BioWit

Este tópico trata da construção de alternativas a partir da racionalidade ambiental 

expressada pelos jovens do Coletivo BioWit, que possuem diferentes formações e são, 

em sua  maioria,  naturais  da  comunidade  de  Witmarsum,  ou  seja,  filhos  e  netos  de 

agricultores  menonitas.  O grupo tem como principal  interesse a criação de soluções 

alternativas  e  a  disposição  para  ensinar  e  aprender  opções  de   agroecossistemas 
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pensados na  integração  do  homem com a  natureza,  com os  animais  e  produção de 

recursos energéticos (alimento,  água, luz, solo, etc.) em abundância.  De acordo com 

relato do grupo, estão organizados desde 2009, desenvolvendo diferentes trabalhos de 

modo descentralizado, mas com os mesmos objetivos: 

BioWit é um coletivo de amigos  que busca ações práticas e reflexões sobre 
uma forma de viver mais simples e em harmonia com a natureza. Nossas bases  
epistemológicas  fundamentam-se  nos  princípios  da  permacultura  e 
agroecologia. Temos como objetivo preservar a cultura menonita; cuidar da  
terra e das pessoas; garantir a segurança e soberania alimentar; proteger e  
aumentar os recursos naturais; desenvolver  a economia solidária; apoiar a 
educação ambiental e o ecoturismo; e por fim, incentivar a arte, a cultura e a  
integração do homem com a natureza (COLETIVO BIOWIT, 2010).

É importante  esclarecer que o significado do nome BioWit está relacionado a 

vida de Witmarsum e surgiu com a preocupação de conservar a biodiversidade, a cultura 

tradicional  da  Colônia,  marcado  pela  religião  menonita  (LOOSE  et  al., 2013).  O 

coletivo  foi  fundado  um  mês  após  a  participação  de  quatro  membros  no  curso 

'Permacultur Design Curse' (PDC). Observa-se que foi justamente o contato com o PDC 

a força motriz que confrontou a racionalidade econômica e  impulsionou a racionalidade 

ambiental desencadeada individualmente nos membros fundadores do BioWit. 

Cabe ressaltar que, diante desses contextos da agricultura moderna, o BioWit, 

desde o início, compartilhou sua racionlidade, apresentando experiências e resultados 

por meio de mídias (o Coletivo possui um blog e uma página na rede social Facebook), 

destacando  os  problemas  gerados  no  modelo  de  produção  convencional  agrícola, 

buscando demonstrar que é possível fazer diferente (LOOSE et al., 2013).O coletivo 

apresenta esse anseio de levar aos agricultores informações sobre práticas produtivas 

alternativas,  que  almejam  uma  qualidade  de  vida  mais  saudável  de  modo  inter  e 

transdisciplinar. É intrínseco ao grupo o desejo de impulsionar uma visão abrangente da 

realidade,  que não seja  prisioneira  da racionalidade  capitalista.  Além da vontade  de 

alcançar novos níveis de percepção da qualidade de produtos e serviços da colônia. 

Assim, as ações e estratégias do BioWit objetivam inspirar e disseminar outros 

modos de ser relacionar com a natureza.   É por meio da expressão da racionalidade 

ambiental que o grupo busca alavancar mudanças socioambientais, através de processos 

políticos  e  ideológicos  que  impulsionam  a  transformação.  Criam-se  estratégias  de 

apropriação da natureza de maneira a construir redes de interesse de classes, grupos ou 

indivíduos considerados os protagonistas da mudança de racionalidade. Desse modo, a 
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racionalidade  ambiental  se  constrói  desconstruindo  a  hegemonia  da  racionalidade 

capitalista  e  formando  economias  autogestionadas  em  pequenas  comunidades,  que 

fomentam  e  articulam  suas  próprias  formas  de  desenvolvimento  em  modelos 

participativos e democráticos no uso de recursos naturais (LEFF, 2011).

Nesse  prisma, os  jovens  do  BioWit  instigam   a  mudança   agrícola   das 

propriedades rurais de Witmarsum, usando a permacultura como principal ferramenta 

de transformação. Entende-se essa mudança quando o agricultor deixa de usar qualquer 

tipo de insumo químico ou deixe de ter qualquer ato que possa causar algum impacto 

ambiental  negativo ou nocivo a saúde humana. A racionalidade ambiental pensada a 

partir das estratégias de apropriação da natureza pode ser detectada nesta fala de um dos 

membros:  como  "um  modelo  de  cultivo  de  alimento  familiar,  que  produz  com  a 

natureza e não contra ela, em um sistema de co-criação com a natureza, diversificado e 

auto-regulado"  (entrevista  feita  em  16/10/2013  para  este  trabalho).  Esse  processo 

produtivo  se  entrelaça  com  a  racionalidade  ambiental  especialmente  na  estrutura 

familiar que define as estratégias de produção e reprodução de alimento. 

Em face desse contexto, o Coletivo BioWit vem desenvolvendo atividades de 

agroecologia e permacultura na comunidade de modo participativo e solidário. Ou seja, 

a  proposta  adotada  pelo  grupo é  fundamentada  na  participação  das  famílias  para  a 

tomada das decisões de como construir um novo jeito de se relacionar com a natureza e 

garantindo no meio rural a realização de projetos pessoais.

Há uma crescente tendência de alterar os modos de vida frente à crise ambiental 

que atinge a sociedade moderna, mesmo no meio rural. O espaço rural ou agrícola deve 

ser  compreendido  como  uma  possibilidade  para  os  jovens  realizarem  seus  projetos 

pessoais, com a garantia de uma fonte de renda. Tal processo gera também uma nova 

vitalidade  no  campo  a  partir  da  atuação  dos  jovens.  Estas  novas  atividades,  que 

caracterizam um novo rural, são capazes de oferecer a juventude do campo, alternativas 

profissionais locais (WANDERLEY, 2009).

Foi na permacultura que os membros do coletivo BioWit encontraram muitas 

respostas para criar  no meio rural  que conheciam um sistema de design pensado na 

eficiência energética e aumento dos recursos naturais das propriedades. Por outro lado, 

observou-se  nos  relatos  dos  membros  do  grupo  a  dificuldade  de  ensinar  alguns 

conceitos e princípios para o restante da comunidade pois, para muitos moradores de 

Witmarsum a permacultura parece um retrocesso tecnológico, que condiciona trabalho 

manual  intenso devido ao uso de ferramentas  de mão,  como facão,  foice,  machado, 
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enxada, carrinho de mão, etc. 

Para  ilustrar  essas  assertivas,  ao  planejar  o  design  da  propriedade,  de  modo 

geral,  o  BioWit  procura  aumentar  os  recursos  naturais  para  suprir  a  necessidade 

energética  de  água,  solo,  biodiversidade,  etc.,  a  partir  do  melhor  aproveitamento 

espacial e com a sintonia com o trabalho humano, que deve incluir amigos ou vizinhos 

nas vivências e ações de solidariedade (MOLLISON, 1993). Um dos membros relatou 

que "o primeiro passo é começar pela sua casa, buscando o uso eficiente dos recursos 

naturais em sua volta, dentro de um sistema intensivo de pequena escala". De acordo 

com ele, esse sistema é projetado sempre para produzir mais alimento humano e animal, 

que seria encontrado de maneira natural em cada propriedade. 

Diante  dessas  evidências,  considera-se  que  o  BioWit  ao  fazer  e  estimular 

práticas agrícolas adequadas a uma relação mais harmônica entre homem e natureza, 

promove a conservação ambiental das propriedades e a segurança alimentar das suas 

famílias, estabelecendo um modo diferente de pensar e de agir na comunidade. 

5. Práticas alimentares: Cultivo; preparo; consumo e comercialização

A  boa  alimentação  sempre  fez  parte  dos  saberes  tradicionais,  religiosos  e 

científicos, assim como a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade dependem, 

em parte, em manter as culturas alimentares e respeitar os habitos alimentares locais. 

Dessa  forma,  ao  abordar  as  práticas  alimentares  de  alguns  membros  do  BioWit, 

percebe-se que as tradições culturais,  de modo geral,  estão fortemente enraizadas na 

alimentação, como o preparo e consumo de diferentes tipos de conservas. Entretanto, é 

notório verificar  as mudanças  no hábito alimentar  das famílias cujo os membros  do 

BioWit  fazem  parte  depois  do  começo  das  experiências  agroecológicas  como,  por 

exemplo,  a  preferência  por  produtos  orgânicos,  naturais  e  locais.  Essas  mudanças 

ocorrem principalmente, devido a percepção e relação entre agricultura e ser humano 

saudável. 

As refeições  das famílias ligadas ao BioWit são feitas normalmente como um 

ritual, no qual a família se reúne à mesa para se alimentar e, antes de cada refeição, 

custuma-se fazer uma oração tradicional dos menonitas, para agradecer ao alimento que 

a terra oferece.  A comensalidade - o comer e beber juntos - são atividades fundamentais 

da humanidade - o que ocorria tradicionalmente nas famílias de Witmarsum, de acordo 

com os relatos dos integrantes. "Comer e beber são ritos carregados de significados. É 

pelos ritos que revelamos nossa humanidade e o grau de civilização que conseguimos 
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alcançar" (BOFF, 2006, p. 01). A questão cultural, como é explícito, manifesta-se nestes 

momentos.

Frente a isso,  constata-se que as principais ações práticas do Coletivo BioWit 

estão focadas também na questão cultural, já que se dedicam ao cultivo de alimentos 

saudáveis  para  as  famílias,  através  de  hortas  de  produção  natural  e  pomares 

agroflorestais,  onde  a  diversidade  de  espécies  e  a  saúde  do  solo  são  a  principal 

estratégia dos sistemas de produção de alimento. A produção e o consumo de alimentos 

saudáveis, pensando na revitalização de antigas práticas da comunidade e na retomada 

de relações mais afetivas com a terra, são os aspectos mais visíveis da inserção da nova 

racionalidade ambiental. Vale lembrar que nas unidades familiares, as quais fazem parte 

os membros do BioWit, são essencialmente os jovens que cultivam os alimentos. 

Observa-se  ainda  que  o  preparo  de  alimentos,  como  as  geléias,  doces  e 

conservas, envolve normalmente toda a família e, principalmente, as mães de alguns 

membros do Coletivo. O uso de vegetais crus e frutas nas refeições vem se tornando um 

hábito cada vez mais comum, e a este hábito inclui-se ainda o uso de alimentos de 

origem animal.  Desta forma, as escolhas alimentares são diferencializadas de acordo 

com a geração, pois os pais têm outros costumes que os filhos. 

O  cardápio  varia  de  acordo  com  as  estações  do  ano,  dando  preferência  a 

preparos de alimentos produzidos em cada estação. Não existe um hábito alimentar que 

predomine  diariamente:  alguns  consomem carne  todos  os  dias  e  outros  não,  alguns 

consomem mais alimentos crus e frutas, outros tem o hábito de se alimentar na janta 

com sopas,  acompanhadas  de pão.  No entanto,  o cuidado com a saúde está  sempre 

presente e observou-se, por exemplo, que a utilização do uso do sal ou açúcar custuma 

ser bastante controlado em todas as famílias. 

Em função das entrevistas realizadas e da observação participante verificou-se 

que  o  contato  direto  com a  produção  de  alimento  influencia  na  motivação  para  se 

alimentar com o que a terra dá e ajuda na motivação das crianças (filhos, sobrinhos, 

etc.) na hora de comer, porque eles participam da hora do plantio e da colheita. Embora 

a produção própria ainda não consiga atender a toda necessidade alimentar mensal, os 

relatos indicam que existe um forte interesse na autosuficiência alimentar, ou seja, que o 

consumo seja predominantemente dos alimentos naturais ali produzidos. 

Entre os diversos cultivos, destacam-se os cultivos de milho, feijão, amendoim, 

abóbora; hortaliças como alface e rúcula; tubérculos como mandioca, batata, inhame, 

batata doce, cará do ar, aipim; ainda quiabo, maxixe, ruibarbo, tomate cereja, cenoura, 
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amora, morango, laranja, tamarilo, tomate, banana, maracujá, nêspera, goiaba, pêssego, 

mexerica; e plantas medicinais como espinheira santa, louro, erva mate, entre outras. De 

acordo com os membros, há uma variedade de mais de 70 espécies cultivadas em três 

propriedades, usadas em sua grande maioria para autoconsumo. 

Aos sábados, em frente ao mercado da Cooperativa de Witmarsum, existe uma 

feira de produtores, onde são comercializados produtos artesanais do lugar. Embora a 

feira seja aberta para todos os moradores, apenas seis feirantes vendem seus produtos 

neste espaço, dos quais se destacam duas famílias que são produtores orgânicos e têm 

vínculo  de  reciprocidade  com  o  BioWit,  como  a  troca  de  sementes  ou  produtos 

excedentes. Em 2010 um dos membros do Coletivo BioWit passou a participar da feira 

comercializando seus produtos, como pães caseiros, conservas, geléias, etc.

Portanto,  nota-se  uma reconfiguração  do  meio  rural  de  Witmarsum que  está 

surgindo  com  a  pluralidade  das  atividades  econômicas  de  cada  família  ligada  ao 

BioWit,  desenvolvendo  diferentes  atividades  como  o  turismo,  educação  ambiental, 

comercialização de produtos orgânicos, prestação de serviços, entre outros. 

6. Considerações finais

Das  reflexões  sobre  as  experiências  do  BioWit,  percebe-se  que  essa  forma 

alternativa  de  produzir  e  reproduzir  conhecimentos,  baseados  na  agroecologia  e  na 

permacultura de modo coletivo, solidário e recíproco,  expressa o sentimento urgente de 

mudar a racionalidade capitalista hegemônica na colônia Witmarsum. Esse processo se 

tornou  coletivo  para  disseminar  a  racionalidade  ambiental  na  comunidade, 

transcendendo as fronteiras das práticas agrícolas, oferecendo valorização profissional 

dessas atividades alternativas e oportunizando a realização de projetos pessoais  com 

garantia de uma fonte de renda e segurança alimentar. 

Ainda  que  o  grupo  não  consiga  atingir  grande  parte  da  comunidade  de 

Witmarsum,  as  ações  emergem nas brechas  do sistema dominante,  revelando outras 

possibilidades  de  se  relacionar  com a  natureza.  As  práticas  e  discursos  do  BioWit, 

calcados na racionalidade ambiental, significam alternativas ao modelo de agricultura 

convencional, caracterizado como depredador dos bens naturais e da própria vida.

Tendo isso em vista, percebe-se a urgente necessidade de discutir efetivamente 

uma direção sustentável nas diferentes esferas - social, ambiental, econômica e cultural - 

para  promover  uma  agricultura  saudável  na  Colônia,  ampliando  a  racionalidade 

ambiental  na  comunidade  de  modo  ativo  e  participativo.  Novas  formas  de  pensar 
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precisam ser conhecidas e divulgadas a fim de retomar e revalorizar a cultura local e os 

saberes tradicionais  existentes na comunidade,  assim como a proximidade e respeito 

com a terra/o ambiente. 
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