
“Parece que a primavera do mundo é um trabalho em 
progresso mas o caminho até lá está sendo todo feito 
entre veredas e entre os galhos de fogo de um gigante 
inverno.”  Matilde Campilho / Jóquei

A PROBLEMÁTICA

 Territórios existem em pleno 
movimento e transformação, de-
finindo e redefinindo a si própri-
os no decorrer do tempo, de modo 
que a apreensão do todo escapa 
constantemente. Dessa forma, 
a problemática desse trabalho 
oferece uma visada parcial a partir 
de trocas com interlocutores locais, 
da qual alguns aspectos emergem: 

(a) a perda de identidade cultural, quando muitos se 
preocupam sobre tudo aquilo que parece estar se di-
luindo, desde os objetos até os ditados populares, as 
festas, a maneira de plantar determinada planta; (b) a 
perda de interesse dos jovens pela terra ou a impossibi-
lidade de permanência dos que almejam seguir na lida; 
(c) as escolas cada vez mais escassas e desconectadas 
da realidade local;  (d) a dependência crescente de pro-
dutos industrializados para a alimentação e a perda de 
autonomia gerada pelo esquecimento das tecnologias 
e saberes sobre a terra; (e) a poluição e degradação 
sistemática dos ecossistemas 
devido às práticas atreladas a 
relação capitalista entre seres hu-
manos e natureza;
 Frente a todas essas questões, 
existem reações, revolucionárias 
ou não, elas geram conflito e dis-

NOVA PARIS

peatonais banhados

privada
local

veículos açúdes

senso frente aos modos predominantes de estar 
no mundo, mostram caminhos outros, ampliando 
a dimensão do possível.  

áreas maior declive:
menor que 35 grausº

pós-queima 
(árido)
banhado

eucalipto

nativa

problema

P.R.E.

Vale do Caí

Brochier

Nova Paris

O Terreno

ÁREA DE INTERVENÇÃO

1. Bar e Mercadinho do Téti;
2. Posto de Saúde desativado;
3. EMEFI Pedro Kunz (1 a 5 série) desativada;
4. Paróquia Luterana e Sociedade 25 de Julho;
5. Via Transcitrus: via regional para escoamento de produção 
agrícola e fomento ao turismo;
6. Via intermunicipal secundária;
7. Via Local

Nova Paris é uma localidade do município de Brochier, ocu-
pada há cerca de 90 anos, situa-se a 10km do centro (a Vila), 
no alto de um morro. Atualmente residem aproximadamente 
200 pessoas e as principais atividades são a agricultura, 
mais especificamente a Silvicultura (Acácia e Eucalipto), a 
produção do carvão vegetal e a rede de aviários (ovo e abate). 
A proporção de crianças é pequena e não há mais escola.

Casa-Escola Werni Kunz
Desde minha fuga, era calando minha revolta (tinha 
contundência o meu silêncio! tinha textura a minha 
raiva!) que eu, a cada passo, me distanciava lá da fa-
zenda, e se acaso distraído eu perguntasse “para onde 
estamos indo?” - não importava que eu, erguendo os 
olhos, alcançasse paisagens muito novas, quem sabe 
menos ásperas, não importava que eu, caminhando, me 
conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, pois 
haveria de ouvir claramente de meus anseios um juízo 
rígido, era um cascalho, um osso rigoroso, desprovido 
de qualquer dúvida:  “estamos indo sempre pra casa”.
Raduan Nassar - Lavoura Arcaica

PRÁTICAS RURAIS 
EMERGENTES

 O tema do trabalho emerge, em um pri-
meiro momento, de um movimento pessoal, 
de uma necessidade interna e pungente de 
retorno a um lugar e seu contexto: Nova Paris, 
localidade onde passei parte significativa 
de minha infância e onde viveu e ainda vive 
minha família, para onde, entre baldeações 
urbano-rurais infindáveis e de longa data, 
acabo sempre retornando. Esse deslocamen-
to, para além do íntimo, é também pautado 
pela minha formação em arquitetura e ur-
banismo, durante a qual muitas vezes senti 
falta de falarmos sobre pequenas cidades, 
agricultura, paisagem (não urbana!) ou mes-
mo os limites e desafios entre o que chama-
mos de urbano e o que chamamos de rural, 
também os modos de habitar para além dos 

limites da urbe, sobre direito à terra e luta cam-
pesina, sobre a constituição do que chamamos 
interior em toda sua complexidade social, cul-
tural, econômica e antropológica.
 Como elaboração desse retorno, o 
desenvolvimento do trabalho se estrutura 
através de uma abordagem teórico metodológi-
ca narrativa, privilegiando a escuta, os saberes 
localizados, bem como o compatilhamento dos 
conhecimentos técnico e comunitário. Para isso, 
foram realizadas entrevistas com 10 pessoas 
residentes em diferentes municípios do Vale do 
Caí. Esses interlocutores foram selecionados 
com base na sua relevância para o entendimen-
to geral da região no que diz respeito ao tema 
abordado. Dessa forma, recorrendo a diferentes 
sensibilidades - racional-emocional, científi-

ca-popular, verbal-não verbal, visual-aural, junto 
da minha própria experiência de “interior” e de 
leituras sobre o tema em questão, é desenvolvi-
da a problematização do trabalho e a proposição 
do projeto.
 Agradeço aos agricultores e agricultoras que 
dividiram seu tempo comigo, enriquecendo esse 
trabalho e reafirmando em mim a esperança, 
precisamente aquela da qual fala Paulo Freire, 
autor base desse trabalho. 
 Dedico esse trabalho à minha bisavó (1930 
- 2017), que mesmo tendo seu direito ao estudo 
negado, zelou pela educação de filhas e filhos, 
netas e netos, bisnetas e bisnetos, além de ser 
uma autêntica bairrista Novaparisiense, lugar 
que tanto amou. 

Seria descabido não citar os interlocutores lo-
cais, agricultores, agricultoras, jornalistas e 
agrônomos que fazem parte desse trabalho de 
conclusão de curso em arquitetura e urbanismo:

Renato Schommer  (Barão - Linha Francesa 
Baixa), Antônio Bays (Pareci Novo), Gerson Müller 
(Salvador do Sul), Décio Nonnemacher (Harmo-
nia - Vila Rica), Fernando Götz (Maratá), Loina 
Kunz (Nova Paris - Brochier), Evanor de Castro 
(Nova Paris - Brochier), Beatriz Meurer (Campes-
tre Baixo - Salvador do Sul), Laís Escher (São Pe-
dro da Serra), Tania Kunz (Nova Paris - Brochier), 
Daniel Buttenbender (Brochier).

Seguimos!

COREDE / MICRORREGIÃO
21 Municípios
227 mil hab
Cooperativismo
Produção Orgânica de Citrus

5043 hab
produção de carvão
silvivultura
suínos/avicultura
cítricos
indústria calçadista

LOCALIZAÇÃO E ENCAIXE TERRITORIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

universidade

“O cara que bota químico na sua pro-
dução, do lado da casa ele tem uma 
horta, ali ele não usa o produto, por 
que ele sabe, né?” G.M.

“O sistema educacional bra-
sileiro prepara o jovem pra ir 
trabalhar na fábrica, ele não 
é trabalhado pra pensar e en-
tender sua realidade e pra 
preservar a riqueza brasilei-
ra que nós temos de terra, 
água e recursos naturais. Ele 
é pensando pra trabalhar pros 
patrões e pra elite.”
R.S.

“Olha, aqui eu gosto, tem tudo, socie-
dade, tem a paróquia, ainda tem esco-
la, né, porque agora eles tão fechando 
as escolas, e aí as pessoas vão embora 
pra levar os filhos onde dá pra estudar.“
G.M.

“O jovem tem que ser compreendido, 
apoiado, aí ele fica.” B.M.

“O agricultor sempre vai ter que 
existir, de um jeito ou de outro! Al-
guém tem que alimentar esse povo 
todo da cidade!”
D.N.

“Tinha o potreiro da Melanie! 
Meu deus como era bonito 
aquilo, na frente da casa da tua 
vó,  ali onde tem cana e mato 
agora.” E.C.

“O cara que produz soja, ele planta até 
debaixo da cama!”
A.B.

Práticas Rurais Emergentes são reações, movimentos 
de construção de outras primaveras, de guinada e es-
cape frente a uma sociedade capitalista que insiste em 
afirmar-se como a única alternativa possível. Reações 
localizadas no contexto da lida da terra, da produção de 
alimentos, na figura da agricultora e do agricultor.

Propriedade Rural Consolidada
(terreno privado)

17 hectares
(12,5ha ao norte/4,5ha ao sul)
05 açúdes
03 áreas de banhado
perímetro açúde principal
~1km
Sem ocupação para moradia~400m

~500m

 local

“Na escola mesmo eles 
aprendem a buscar 
uma profissão, como se 
ser agricultor não fosse 
uma profissão.”
B.M.
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