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A
Recanto da Folha - Agricultura biodinâmica e 

pedagogia do fazer transformam vidas

Ali Baptista, técnico agrícola e ambiental, fundador da 
organização comunitária Recanto da Folha - RS.

Inaugurada em 2006, a organização comunitária 
Recanto da Folha está localizada no distrito de 
Amoras, município de Taquari, a 100 km de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. O Recanto é uma 
alusão aos belos cantos sagrados da propriedade. 
De acordo com Ali Baptista, permacultor, técnico 
agrícola e ambiental e fundador do projeto, o 
nome Recanto da Folha nasceu em um momento 
em que ele estava precisando dar uma identidade 
e planejar o lugar onde viveria: “A ideia surgiu 
a partir de uma necessidade que identifiquei na 
cidade de Taquari, onde fica o espaço, devido 
ao grande aumento de silvicultura (plantio de 
eucalipto) e a supressão da mata nativa. Com isso, 
começou a desaparecer a agricultura familiar, e a 
partir daí planejei todo o espaço do Recanto da Folha seguindo os princípios da permacultura (cultura 
permanente), com sanitário seco, galinheiro móvel, captação da água da chuva, casa bioconstruída com 
teto vivo e barro (adobe e cob), hortas em mandala, hortas sinérgicas, agrofloresta (sistema agricultável 
dentro da floresta nativa com citros), relógio do corpo humano com ervas medicinais, fossa ecológica 
com bananeiras (evapotranspiração), biofiltro para tratar os efluentes da casa e produção de alimentos 
de forma sustentável, visando à agricultura biodinâmica”.

Os escolares e a pedagogia do fazer

Dinamização do preparado biodinâmico e jovens fazendo sua 
aplicação nas plantas

Dentro do projeto, nas escolas, trabalham 
atualmente dois voluntários como assistentes, 
um ecoeducador rural e outro gestor de pessoal 
nos princípios da pedagogia Waldorf. “Levamos 
para as escolas agricultura biodinâmica como 
pedagogia do fazer, tentando passar de forma 
dinâmica um novo conhecimento agrícola”, 
comenta Baptista.

O Projeto Pedagogia do Fazer nas escolas 
públicas, promove o fundamento agrícola com 
biodinâmica e preparados, educação rural, 
semeadura, planejamento nos princípios da 
permacultura de forma sustentável, plantio de 
alimentos como horticultura, fruticultura e grãos, 

colheita, construção dos canteiros, construção 
de composteira, cisterna, minhocário, espaço para sala de aula ao ar livre em superadobe, viveiro 
sustentável, manejo das sementes crioulas, entre outros. Toda a proposta de Pedagogia do Fazer 
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também acontece em propriedades rurais próximas das escolas, como, 
por exemplo, no Recanto da Folha, onde são realizadas algumas visitas 
de campo. O projeto acontece em cidades como Taquari, Montenegro 
(no Vale do Caí), Novo Hamburgo e Porto Alegre. Os projetos ficam, 
em média, de 50 a 100 Km de distância do Recanto da Folha.

Baptista informa que a pedagogia do fazer, até pouco tempo atrás, 
fazia parte do currículo das escolas. O pedagogo Paulo Freire já citava 

Dinamização do preparado biodinâmico e jovens fazendo sua 
aplicação nas plantas

a pedagogia do fazer dentro das escolas como 
pedagogia da resiliência, mas, com o passar do 
tempo, as escolas a deixaram de lado. O Recanto 
da Folha propõe este pensar, a pedagogia como 
forma de atuar na vida de maneira mais humana 
e respeitável entre comunidade escolar e o 
planeta Terra a partir do convívio entre alunos e 
professores dentro do espaço horta (organismo 
agrícola). ”Nosso trabalho nas escolas públicas 
pretende conscientizar os professores e alunos 
dentro do organismo escola, por meio do pensar, 
sentir e fazer um trabalho de reeducação alimentar, 
sem o uso de agrotóxicos, usando compostos de 
preparados biodinâmicos e compreendendo esta 
relação cósmica, humana e terrena no espaço 
horta.”

O projeto está sendo desenvolvido nas redes escolares municipal e pública com crianças dos ensinos 
fundamental e médio, visando também às comunidades do entorno das escolas (amigos e familiares 
dos alunos). De acordo com Baptista, algumas prefeituras manifestaram interesse no projeto, mas até 
agora apenas a prefeitura do Município de Novo Hamburgo fechou uma parceria, em 2013. O Recanto 
sobrevive desses trabalhos nas escolas, fornecendo alimentos biodinâmicos nas escolas públicas de 
Taquari, no programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) do Governo Federal, que 
obriga os municípios a comprarem 30% da agricultura familiar.

Crianças multiplicadoras dentro do projeto Hortas Sustentáveis nas escolas de agricultura biodinâmica e Comissão da enxada – grupo 
responsável pela construção dos canteiros
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Recanto promove o CSA de Porto Alegre

O CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura) foi uma iniciativa 
que partiu da possibilidade de promover a proximidade relacional 
entre agricultor e coagricultor (denominação dos membros do CSA), 
valorizando mais o agricultor local, em oposição à lógica industrial. 
“Eu tenho feito mediação entre agricultores e coagricultores, 

tentando sempre dialogar com os dois grupos, levando para o agricultor o conhecimento da agricultura 
biodinâmica em forma de pequenos cursos e práticas. Com isso, também a comunidade urbana participa 
de mutirões na propriedade do produtor, dinamizando os preparados biodinâmicos e aplicando na horta, 
fazendo com que a comunidade participe mais ativamente de todo o processo agrícola na propriedade, 
entendendo mais sobre as sazonalidades e intempéries naturais e assumindo, junto com o agricultor, 
todos os riscos da produção. Tenho percebido uma grande satisfação por parte dos consumidores e 
do agricultor. A ideia inicial foi buscar uma família de agricultores de um assentamento para este 
projeto da CSA, por ser associativo e ter uma pegada solidária. Conseguimos esta família de um 
assentamento próximo de Porto Alegre, que topou por acreditar na proposta. Já fizemos algumas visitas 
na propriedade do agricultor José Matias, o Jalo, e desenvolvo a pedagogia do fazer com os pais e as 
crianças, melhorando e aproximando a relação entre agricultor, terra e cosmos”, diz Baptista.

Biodinâmica: a agricultura que escuta a natureza 

Panorâmica do Recanto da Folha: sistema de plantio biodinâmico

Ali Baptista explica que seu primeiro contato 
com a agricultura foi aos 14 anos, no final dos 
anos 80, em eu primeiro emprego em Novo 
Hamburgo, cidade a 45 km de Porto Alegre. Foi aí 
que encontrou o ambientalista José Lutzenberger, 
que o fez pensar e escutar a natureza. Iniciou seus 
primeiros passos em sua educação e, mais tarde, 
conheceu a agricultura orgânica sustentável até 
chegar à agricultura biodinâmica, hoje replicada 
para as escolas públicas.

Ele destaca as diferenças entre as agriculturas 
convencional e biodinâmica: “Basicamente, a 

Colheita de alimentos para o almoço da escola
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agricultura biodinâmica promove a saúde do solo, vivificando toda a 
propriedade agrícola de produção de alimentos, trazendo uma nova 
consciência humana a respeito dos reinos animal, vegetal e mineral. Na 
agricultura biodinâmica, o agricultor consegue realçar o sabor e a cor do 
alimento, aproveitando e potencializando todos os recursos existentes 
nos sistemas agroecológicos de forma mais energética. Neste modelo de 
agricultura ecológica e biodinâmica, a relação de preço deixa de existir, 
dando início à cultura do apreço”. 

Dia de manejo da horta e dinamização de uma horta mandala

A etapa de migração para a agricultura biodinâmica  

Baptista destaca a importância do tempo de transição do sistema convencional para o biodinâmico: 
“Eu normalmente aconselho a quem trabalha com agricultura convencional parar tudo por pelo menos 
de 3 a 4 anos, que é o tempo para o solo se desintoxicar, usando alguns preparados biodinâmicos como 
a urtiga, que revitaliza e cura o solo doente, e o chifre-esterco, que umifica ativando a microbiologia do 
solo. Ainda estamos passando por um momento de deficiência técnica em várias áreas da agricultura, o 
que não é diferente da agricultura biodinâmica: na maioria das vezes, quando o agricultor resolve conhecer 
esta nova forma de agricultura, ele acaba esbarrando na falta de conhecimento sobre o assunto, e não tem 
nenhum suporte técnico acessível e gratuito. Precisamos trabalhar de baixo para cima, ou seja, o trabalho 
deve acontecer na base, educando as comunidades escolares e da zona rural.”

Ali Baptista é permacultor e técnico ambiental formado pela Escola Técnica da UFRGS. Vem estudando 
e praticando biodinâmica desde 2008, junto ao grupo de produtores ecológicos da Cooperativa Ecocitrus, 
de Montenegro - RS. Atualmente desenvolve oficinas sobre permacultura e agricultura biodinâmica 
como pedagogia do fazer em quatro escolas municipais e uma estadual de Montenegro. É responsável 
pelo fornecimento de produtos ecológicos biodinâmicos à creches e escolas do município de Taquari e, 
desde 2006, desenvolve o trabalho em sua propriedade rural, o sítio Recanto da Folha, um espaço de 
permavivência. 

Saiba mais: 

Recanto da Folha – Taquari – Rio Grande do Sul
Tels.: (51) 9798-0611 / 8234-1182 / 8441-1073
E-mails: recantodafolha.contato@gmail.com / recantodafolha@gmail.com 
Facebook: recantodafolha
CSA Brasil: www.csabrasil.org


