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Resumo 

 

O trabalho a seguir relata a história do município em seus diversos 

aspectos, onde os mesmos estão separados por itens como: aspectos 

históricos, populacionais, geográficos, econômicos, etc. 

Timbó Grande enfrenta diversos problemas sociais, as pessoas ainda 

são acomodadas, mas mesmo assim temos observado diversas mudanças, em 

diversas áreas. 

Este é um trabalho minucioso onde os educandos buscaram as 

problemáticas e a verdadeira realidade do município, buscando observar o 

mesmo assunto de ângulos diversificados. 

 

Palavras-chaves: 

Timbó Grande, realidade, opiniões controversas, história, cultura. 
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Introdução 
 

 Através desta pesquisa que tem como tema: DIAGNÓSTICO DO 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE, que nos repassa os seguintes assuntos 

abordados: Aspectos Físicos e Geográficos, históricos, populacionais, 

econômicos, sociais, culturais, etc. 

O objetivo deste diagnóstico foi sabermos ao certo, os diversos aspectos 

que compõem o município e analisarmos a realidade deles, sabendo que será 

a base para o trabalho do ano seguinte, nas escolas. É a partir deste local que 

começaremos nossa carreira profissionalizante, por isso precisamos 

compreender melhor o local a ser trabalhado, partindo da realidade 

presenciada.  

Compõe este trabalho, reflexões sobre a juventude local de forma a 

entender suas perspectivas para o futuro, anseios, sonhos, desejos e 

necessidades. Tentamos através de este entender aspectos educacionais e 

evoluções. Apresentarei um pouco da história, da cultura local, dados sobre a 

economia, população, saúde e lazer. 

Enfim, um pequeno resumo do município, para uma melhor reflexão, 

compreensão sobre a realidade.   

Esse trabalho foi desenvolvido através da realização de pesquisa em 

grupo. Dentre os métodos de pesquisa empregados, destacam-se: 

 Realização de entrevistas com diferentes informantes sejam eles: 

representantes da prefeitura, jovens e crianças da comunidade, 

representantes de algumas empresas. 

 Conversas informais, com pessoas sobre cultura, com artesões, 

agricultores, etc. 

 Consultas em sites da internet (IBGE, 

 Revisão bibliográfica, principalmente através de livros. 

 Realização de visita em hospital, casa lar, escola. 

Fizemos uma pesquisa com todo o cuidado para que pudéssemos colocar os 

dois lados da moeda de todo ponto retratado.        
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Aspectos históricos 

 

Este tópico tem como intenção trazer um pouco da história do município 

de Timbó Grande, vendo que é fundamental entender a história para 

compreender o tempo presente, e tentarmos melhorar o futuro.  

Segundo a biblioteca do IBGE 2010: 

O território hoje denominado como Timbó Grande foi inicialmente 

habitado por índios dos grupos Kaigangs, conhecidos como coroados e os 

Xoklengs, conhecidos como bugres ou botocudos. Esses índios viviam como 

nômades e moravam em choupanas de pau-a-pique, cobertas de palha e ali se 

alimentavam de caça, pesca e frutos da terra. O fim da "era" dos índios na 

região começou a ser decretado com o início do processo de colonização deste 

território. Os primeiros imigrantes que vieram para região foram italianos, 

alemães e famílias polonesas. Assim, pode-se dizer que, fruto desta 

diversidade, o povo Timbógrandense é uma mistura de várias raças, inclusive a 

indígena.  

O nome do município é de origem indígena e relaciona-se a árvore 

chamada Timbó, bastante presente à época no território. Esta árvore era 

utilizada pelos índios em suas pescarias. A palavra “Grande” foi acrescentada 

para diferenciar este município do já existente próximo a Blumenau. 

Atualmente ainda há várias dessas árvores no município, uma das existentes 

está no pátio da Escola Machado de Assis com uma idade estimada de uns 18 

anos. 

Um dos fatos mais importantes na evolução histórica de Timbó Grande, 

e que marcou profundamente a vida de seu povo, foi à revolta do contestado. 

Os católicos da região que participaram das lutas foram chamados de 

“Jagunços”.  

Fizemos uma pesquisa e uma entrevista sobre uma das primeiras 

famílias a chegar ao município, à família MATOS. Conversamos com uma das 

filhas do senhor Zeno de Souza Matos (já morto), que nos contou um pouco da 

história dessa família e de nossa cidade. Zeno de Souza Matos nasceu no dia 

21 de agosto de 1928, casou-se em 1952, desse matrimônio nasceram cinco 
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filhos, quatro mulheres e um homem; chegaram a Timbó Grande no mês de 

abril, do ano de 1963, vindos do interior de Lebon Régis, com atividades 

agropecuárias. Ele participou da A.P.P (associação de pais e professores), da 

criação do ensino da 8ª série ginasial, foi membro da comissão católica, 

presidente da associação da APAE (onde doou o terreno para a construção da 

sede da APAE), foi conselheiro municipal da agricultura, participou ativamente 

da emancipação do município, sempre era procurado por prefeitos e ex-

prefeitos para opinar a respeito do desenvolvimento de Timbó Grande. A ele foi 

conferido o título de cidadão honorário de Timbó Grande, ou seja, é uma 

importantíssima peça para conhecermos a história do município. Conta então, 

a filha do Senhor Zeno, que quando vieram para o município seu tio Manuel 

Custódio de Matos, já residia na cidade que aquele tempo era apenas uma vila, 

com apenas uma serraria no bairro Danillo, que era um dos mais desenvolvidos 

na época, pois, era lá que se encontravam as bodegas e os armazéns 

(mercados). Sua mãe era professora, e seu pai Zeno lidava com o gado e a 

roça, que por sua vez era simples e sem agrotóxicos, apenas com o adubo 

químico e a queimada das roças. Naquela época Timbó Grande tinha apenas 

até a quarta série, e as mulheres saíram para estudar, uma delas ficou doente 

e voltou para casa; estudavam em colégio de freira, particular, e desde muita 

nova saíram de casa, seus pais os incentivavam, e pagavam os estudos dos 

filhos. Relata a entrevistada que as estradas melhoraram tem estradas para 

todos os lados, teve muito desenvolvimento, progresso, melhorou também as 

oportunidades de estudo.  A mesma relata que hoje em dia mora no centro e 

trabalha com secretária municipal da educação, mas ainda possui uma fazenda 

onde tem erva mate, gado e reflorestamento. Queria ter feito veterinária, queria 

ter tido a chance de trabalhar na terra. Ela gosta e nunca quis sair do 

município. Mesmo tendo que sair meus netos e filhos tiveram mais 

oportunidades. A família Matos assim como Alves de Almeida e castro 

assumem cargos significativos no município, como: cargos nas secretarias, 

diretores de escolas, vereadores, e uma porcentagem políticos. 

Há poucos registros sobre a história de Timbó Grande. Um fato 

marcante aconteceu em 17 de dezembro de 1915, quando, em plena Guerra 

do Contestado, o lugar foi atacado por jagunços, existindo vários deles 

enterrados no cemitério Santa Maria. Muitas pessoas de nossa cidade podem 
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nos contar um pouco sobre essa história pois seus pais e avós presenciaram 

essa guerra, e conversamos com algumas delas. No texto a seguir iremos ver 

um pouco da história do Contestado e alguns depoimentos de pessoas que 

presenciaram esse fato histórico. 

 

A Guerra do Contestado 

 

Quando entrevistamos a filha do senhor Zeno de Souza Matos, ela nos 

contou que seu avô materno Alfredo de Oliveira Lemos escreveu um livro sobre 

a guerra do Contestado, e que quando eram crianças conheciam esse 

acontecido como o fanatismo (por causa do fanatismo religioso, conta a 

entrevistada) e não com o nome atual. 

Segundo o site da infoescola a guerra do contestado foi: 

Conflito que surgiu entre 1912 e 1916, em uma área 

povoada por sertanejos, entre as fronteiras do Paraná e Santa 

Catarina. Eram pessoas muito pobres, oprimidas, que não 

possuíam terras e também padeciam com a escassez de 

alimentos. Subsistiam sob a opressão dos grandes fazendeiros 

e de duas empreendedoras americanas que operavam ali – a 

Brazil Railway, responsável pela implantação da via ferroviária 

que uniu o Rio Grande a São Paulo, e uma madeireira. 

(Infoescola 08/07/14) 

Uma das pessoas que conversamos sobre a guerra do Contestado foi à 

avó de um dos integrantes do grupo, que seu pai participou da Guerra quando 

ainda era criança. Ela nos fala da Guerra nos dando uma lição de moral, nos 

conta que para adoçar o leite da irmã mais nova de seu pai eles usavam mel 

ou bala, pois não tinham açúcar, ou então, um tempo mais depois tinham que ir 

achar frutinhas no mato mastigar e dar para a criança que ainda não tinha 

dentes; ela nos fala com muita tristeza no olhar e no tom da voz, concluímos 

então que essa foi época de muito sofrimento. 

 

Geografia do município 
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“O município de Timbó Grande está a uma altitude de 925 m em relação 

ao nível do mar e latitude 26º36`54 - longitude 51º 06`06”, situado no Planalto 

Norte Catarinense, microrregião de Canoinhas, distante 457 km de 

Florianópolis, o clima é caracterizado mesotérmico úmido, apresentando um 

verão fresco e temperatura média de 15,8°C. Seu relevo tem grande 

predominância de planalto, portanto existem vales, serras, rios.  

 No que diz a respeito à vegetação transformam o município numa 

paisagem natural, destacando-se pelo número de araucárias ou pinheiro-do-

paraná, que é uma das espécies que estão na lista de ameaçadas à extinção, 

por outro lado, existe uma grande área de reflorestamento de pinus e 

eucaliptos. Sua área territorial tem uma extensão de 596,94 km². 

O principal rio que banha a cidade é o Rio Timbó inserido na bacia 

hidrográfica do Rio Iguaçu. No seu território também correm: 

Rio Caçador Grande; Rio Cachoeira; Rio Tamanduá (rio que faz a divisa com 

Canoinhas). 

 Fica próximo das cidades Canoinhas, Bela Vista do Toldo e Ireneópolis 

ao Norte. Santa Cecília e Major Vieira ao Leste. Lebon Régis e Caçador ao Sul. 

Calmon e Porto União ao Sul. 

 Suas principais localidades são Vila Buriti; Boi Preto; Vaca Branca; 

Cachoeira; Santa Maria; Nossa Senhora Aparecida; Tamanduá; Perdiz Grande; 

Cristo Rei; Antinha; Fazenda Diamante; Colônia Brusca; Sossego; Três de 

Maio. 

 E os bairros do município são Alto Bonito, Alto Timbó, Zaniollo, 

Massaneiro, Boa Vista, COHAB. 

As principais ruas: Germano Alves de Almeida; Claudiano Alves da 

Rocha; Santa Cecília; São José; João Rosa; Osvaldino Nunes de Oliveira; São 

Pedro; Sete de setembro; e as principais avenidas: Manoel Furtado de Mattos, 

Antônio Furtado; 

Notamos a melhoria do lazer, mas ainda achamos como muitas outras 

pessoas que conversamos, que Timbó poderia desenvolver outras formas de 

turismo, até mesmo no meio rural, já que esse município é ainda tão rico 

naturalmente. 
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(Foto tirada por Lucas Ruth Furtado em 03/06/2014) 

 

(foto tirada por Lucas Ruth Furtado 03/06/2014) 



 
10 Município de Timbó Grande 

 

O principal acesso é a SC-478, recentemente pavimentada, a partir da BR-116. 

 

(Imagem tirada do Google 

imagens) 

 

 

 

 

 

E também, ligações com as 

cidades de Caçador, Bela Vista do Toldo, Calmon, Lebon Régis, Major Vieira, 

sendo todas estradas de chão. 

 
Cultura 

 Nesse tópico exploraremos mais sobre a cultura Timbógrandense, 

sabendo como acontece e porquê de alguns aspectos dessa cultura. 

A nossa cultura está se transformando ao longo do tempo, adquirindo 

novos costumes, deixando de lado alguns aspectos. Faz parte da cultura 

Timbógrandense, participar de festas em honra a padroeiros, festas juninas, 

bailes campeiros, rodeios crioulos, etc. Muitas coisas foram sendo perdidas ao 

longo do tempo, por exemplo: as festas da carneada (quando era morto um 

animal, e feito um churrasco comunitário), bailes de ratoeira (danças com 

versos), danças tradicionais (dança do chapéu, do lenço e da vassoura) e as 

famosas carreiradas (competição de corridas de cavalos). 

A culinária local também é bem variada, os principais pratos são: feijão, 

arroz, virados, paçocas, macarronadas com molho e galinha, churrasco, 

maionese entre muitos outros pratos derivados das raízes migratórias. O 

chimarrão pode ser encontrado em quase todas as casas, principalmente nas 

mais tradicionais. Ainda é comum reunir a família em volta do fogão à lenha 

contar as novidades, causos tomar o mate e comer pinhão assado. E isso 

pessoas de todas as idades fazem e veneram esse costume. 
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A música gaúcha e sertaneja raiz, nos interiores é a mais escutada, em 

famílias mais recentes se vê o ecletismo em todas as questões. A dança e 

estilo predominam, da cultura gaúcha que vem do Rio Grande do Sul, e se 

adaptou muito bem em Timbó Grande. 

Os trabalhos de artesanato são frequentes, atualmente foi criada uma 

cooperativa dos agricultores e artesãos de Timbó Grande (COPERARTG), 

onde são expostos os trabalhos feitos por suas próprias mãos, valorizando a 

cultura local e abrindo novas formas de ajudar aos moradores do campo a 

terem uma renda a mais no final das vendas, expandindo assim à cultura 

regional. Alguns dias antes de irmos para o primeiro TU, aconteceu também a 

Feira Abastecimento da Reforma Agrária no dia 14 março de 2014. E outra no 

aniversário de Timbó Grande no dia 26 de abril de 2014. Conversamos com 

uma artesã que participa sempre dessas feiras, ela produz bordado, crochê, 

tricô, pinturas, dentre outros. “Nem sempre a venda da um bom lucro, mas 

através da feira recebo várias encomendas (...)”, “É engraçado que uma 

coisinha baratinha as pessoas não compram, e algo bonito, bem feito e mais 

caro vende bem”, além disso nos relatou que o que mais vendeu na última feira 

foi à comida produzida por agricultores locais, “tinha abóbora, feijão, legumes e 

até galinha viva”. 

 O que se percebe na cultura do município é que ainda se preserva muito 

as tradições nas famílias descendentes de italianos, onde à família tem muito 

valor, e é a base estrutural para seus filhos. Devido a isto se vê que no 

município predomina agricultura familiar. 

 No que diz respeito à linguagem predominante do município é de 

descendência cabocla. 

 

 
População Timbógrandense 

 

 A população do município de Timbó Grande conta com 7.495 habitantes 

(pesquisa feita pelo IBGE em 2013), sendo 4.281 morando na área urbana e 

3.214 na área rural. Destes, 51,25% são homens e 48,75% são mulheres. 
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Portanto sua densidade demográfica é de 12,01 habitantes por km². No IBGE 

Santa Catarina em números 2007 temos os seguintes dados: 3.577 homens, 

3.394 mulheres, 3.498 na área urbana e 3.473 na área rural (lembrando que a 

população aumentou uma média de 1.000 habitantes de 2007 até o último 

censo do IBGE). Há mais homens que mulheres, mais moradores na área 

urbana que na área rural. 

O povoamento de Timbó Grande teve início com a vinda das famílias 

Alves de Almeida, Castro e Matos. 

A cidade de Timbó Grande é uma cidade pequena, mas vem tendo uma 

evolução considerável nos últimos anos, muitas pessoas que moravam no 

interior se mudaram para a cidade (êxodo rural), por ter mais opções de 

emprego, lazer, educação e saúde. 

 

Apresentação da evolução populacional da última década 

 

 Nesse item iremos descobrir o saldo migratório de Timbó Grande, para isso 

faremos uma tabela do crescimento vegetativo e o aumento populacional da última 

década:  

 

Tabela 1: Crescimento vegetativo da última década em Timbó Grande. 

ANO NASC. VIVOS MORTOS CRESC.VEGETATIVO 

2000 186 38 148 

2001 161 34 127 

2002 151 34 117 

2003 120 23 97 

2004 136 26 110 

2005 129 28 101 

2006 138 32 106 

2007 106 28 78 

2008 121 24 97 

2009 116 49 67 

2010 122 31  91  

TOTAL 1,486 347 1,139 
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Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Tabela 2: aumento populacional da última década em Timbó Grande. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Tabela 3: saldo migratório da última década de Timbó Grande. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 Através desses dados podemos perceber que o município de Timbó Grande 

está perdendo população, a partir destes iremos a campo tentar descobrir os motivos. 

 

Visão dos diferentes atores sociais sobre a situação 

encontrada 

 

 Fizemos a seguinte pergunta a diferentes grupos correspondentes a sua faixa 

etária, um de crianças de 11 a 14 anos, de jovens de 15 a 18 anos, adultos de 29 a 45 

anos: Você pretende continuar morando em Timbó Grande? Por quê? As respostas 

foram como previstas, já que os dados do IBGE mostraram que Timbó Grande perdeu 

habitantes. 

 Essa pergunta foi feita para com 26 alunos do sétimo ano da Escola Estadual 

Machado de Assis, faixa etária de 11 a 14 anos; 15 das mesmas pretendem ir embora 

do município, também 10 jovens de 15 a 18 anos, onde sete também querem ir 

embora, e para com seis adultos da faixa etária de 29 a 45 anos, quatro pretendem 

deixar o município; os motivos estão listados abaixo: 

 Falta de emprego; 

 Falta de universidades; 

 Ensino de baixa qualidade; 

ANO POPULAÇÃO 

2000 6,501 

2001 7,167 

AUMENTO POPULACIONAL 0,666 

Aumento populacional 0,666 

Crescimento vegetativo 1,139 

Saldo migratório -0,473 
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 Falta de lazer; 

 Salários baixos; 

 Saúde precária; 

 Pouco desenvolvimento; 

 Falta de assistência; 

 Falta de recursos; 

Dos 26 alunos do sétimo ano apenas 11 pretendem permanecer, dos jovens três 

deles querem ficar e dos adultos só dois falam em continuar no município, foi listado 

abaixo os motivos que levam essas pessoas permanecer em Timbó Grande: 

 Cidade pequena e calma; 

 Menos violência; 

 Fácil acesso por ser todos conhecidos; 

 Pessoas boas; 

 Bom lugar para viver; 

 Uma boa escola; 

 Construção da família, profissão e história dentro do município; 

Podemos perceber através dessa pesquisa a visão das pessoas do porquê de sair 

tantas pessoas do município de Timbó Grande. Concluímos que Timbó Grande está 

perdendo pessoas na última década e segundo a pesquisa feita no município, 

principalmente na escola com jovens e crianças, um pouco mais que a metade 

pretende sair do município, o principal motivo é falta de universidade e cursos 

profissionalizantes, em seguida a falta de emprego e de lazer;   

 Já as pessoas que pretendem ficar no município dizem que é por ser um lugar 

calmo, com pouca violência, onde se construíram amizades e uma vida tanto pessoal 

quanto profissional. 

Indo a campo especificamos os habitantes jovens, idosos e as crianças 

do município, veja a seguir: 

 

Juventude 

 

Segundo dados do IBGE (sinopse do censo 2010) temos um total de 

1,946 jovens de 15 a 29 anos no município, sendo 954 do sexo masculino e 

993 do sexo feminino. Se dividindo por faixa etária de 15 a 19 anos há 367 
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homens e 374 mulheres; de 20 a 24 anos há 309 homens e 294 mulheres; de 

25 a 29 anos há 278 homens e 325 mulheres. 

Questionamos uma média de 50 jovens entre 15 (quinze) e 21 (vinte e 

um) anos (através de questionários entregues a eles em sala de aula), 

realizamos essa pesquisa na Escola Machado de Assis no Primeiro, segundo e 

terceiro ano do Ensino médio, foi realizada no turno noturno onde as maiorias 

dos jovens trabalham e moram no meio urbano, fizemos várias perguntas e 

eles acabaram nos Chamando a atenção para perceber muitos problemas 

entre a juventude, tais como: o uso constante de drogas, bebidas alcoólicas e 

gravidez na adolescência (isso na opinião dos jovens onde, 95% ressaltaram 

esses problemas como principais). 

 Pudemos perceber também a falta de conhecimento sobre a existência 

de políticas públicas, e o escasso interesse de participar e inteirar-se dos 

movimentos sociais e grupo de jovens da sociedade. A grande maioria mora na 

área urbana (lembrando que a nossa cidade é pequena), e pretendem irem 

embora da cidade, dentre as principais motivações relatadas, destacam-se a 

vontade de sair para estudarem em um curso superior, ou para simplesmente 

arrumar um bom emprego. Uma pequena quantidade de jovens relatou que 

como o município está se desenvolvendo pretendem continuar em seu lugar e 

aqui construir o seu futuro. 

A maioria desses jovens trabalham a semana toda e estudam à noite, o 

lazer deles fica para o fim de semana. 

Observamos no dia dessa pesquisa o quanto à juventude está se 

perdendo, e está totalmente enganada em relação as suas vidas, a sociedade 

jovem se engana e com toda certeza se arrependerá quando ver como o 

mundo realmente funciona. 

Pudemos observar ao decorrer dessa semana na Escola Machado de 

Assis, que várias campanhas de conscientização para os jovens estão sendo 

realizadas de maneira criativa, vimos murais com desenhos chocantes de 

drogas e bebidas alcoólicas, e murais chamando a atenção para o abuso 

sexual de crianças e adolescentes. Esses são dois dos murais feitos na escola. 

 

 

 



 
16 Município de Timbó Grande 

Muitos casos de estupro e violência sexual acontecem em nosso 

município, ele já é considerado um dos municípios onde mais ocorre esses 

problemas entre todo o estado de Santa Catarina. Segundo uma conversa com 

a secretária da escola estadual Carla Terezinha de Moura. 

Boa parte de nossos jovens quando concluem o ensino médio estão 

fazendo curso de graduação em um município vizinho (principalmente em 

Caçador) o qual oferece o suporte com faculdades particulares estes jovens 

viajam todos os dias aproximadamente duas horas de ida e volta. São 

verdadeiros guerreiros, pois até pouco tempo nosso município não tinha 

acesso pavimentado, temos vários profissionais que fizeram esta trajetória de 

mais ou menos 40 quilômetros de estrada de chão batido e pela BR são mais 

de 180 quilômetros então tendo em vista que somos descendentes de caboclos 

e de que nossos jovens não têm tido subsídios suficientes para ter uma 

educação acessível e de qualidade aqui dentro do próprio município. 

 

Infância 

 

 Segundo dados do IBGE (sinopse do censo 2010) existem no município 

de Timbó Grande 2, 292 crianças de 0 a 14 anos, sendo 1, 116 do sexo 

masculino e 1 176 do sexo feminino, se dividindo pela faixa etária temos 432 
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meninos de 10 a 14 anos; 342 de 5 a 9 anos e 342 de 0 a 4 anos; do sexo 

feminino 313 de 0 a 4 anos; 416 de 5 a 9 anos; 447 de 10 a 14 anos. 

 Nossa cidade exibe muitos problemas dentro do quesito infância, mas se 

formos comparar com cidades próximas ou de grande porte podemos perceber 

que apesar de tudo, nossas crianças vivem em uma cidade bem pacata. 

 Porém, a infância Timbógrandense também sofre muito com o caso da 

violência sexual, é ouvido boatos constantemente, e o que é pior, a justiça 

nunca exibe resultados imediatos; 

 Conversamos com uma menina de 11 anos que sofreu abusos sexuais 

quando tinha apenas nove anos de idade, ela nos relatou que é algo que nem 

ela e nem os familiares jamais imaginariam que algo desse gênero pudesse 

acontecer dentro de sua própria casa. Agora ela não confia nem em seu 

próprio pai que é separado de sua mãe, ela se. Ela se sente um tanto insegura 

e tem vergonha de isso ter acontecido com ela. Ela conta que tem medo que o 

agressor repita esse ato de violência com outra criança inocente. A 

entrevistada acha que se seus pais não tivessem confiado em alguém não 

muito conhecido, isso não teria acontecido e, que hoje em dia sua mãe já não 

confia muito em alguns homens que vão a sua casa como amigos, familiares 

ou conhecidos de seu atual marido. Ela acha que os pais de outras crianças 

devem sempre perguntar o que acontece em seu dia-a-dia e investigar a vida 

na escola, porque ela demorou três meses para contar o acontecido por medo 

que o agressor fizesse algo para seus familiares. 

 Outro fato chocante descoberto ao ir visitar a casa lar (instituição de 

acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de ambos os sexos) 

foi a de uma menina de doze anos que era estuprada pelo padrasto dela, e que 

acabou engravidando, ela não quis contar o ocorrido, mas as assistentes que 

nos receberam relataram que ela ama muito seu filho apesar de toda a história. 

O agressor está preso e tanto a menina quanto seu filho estão na casa lar. 

 O grupo em geral buscou informações nas escolas e descobriu que 

campanhas e palestras estão sendo realizadas.  

 Outro motivo que preocupa pais e professores e a sociedade em geral é 

o precoce desenvolvimento sexual de crianças de nove a treze anos, 

principalmente as meninas, Timbó Grande está com suas crianças totalmente 

perdidas em um mundo de adultos, é impressionante você ouvir meninas de 
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onze anos falando sobre sexo, meninos, e etc., mas nem os pais e nem os 

professores se sentem à vontade para falar sobre a sexualidade em geral. 

Conversamos com a secretária de uma das escolas do centro do município, e 

abordando esse tema ela diz que é quase impossível se trabalhar essa 

polêmica dentro das escolas, tanto pela falta de professores capacitados nesse 

assunto, como também pelo preconceito dos alunos e principalmente dos pais, 

que jamais permitiram que alguém venha ensinar sobre sexo aos seus filhos, 

algo que nós do grupo achamos uma ignorância total, até porque se alguém 

não os ensinar de forma correta o mundo ensinará de uma maneira totalmente 

inadequada, que é o que ocorre em nossa cidade. Porém, lembramos que esse 

está sendo ultimamente um problema de todo o nosso Estado e, de um modo 

geral, de nosso País. 

 Notamos também que existem algumas políticas públicas como (CRAS-

centro de referência de assistência social, PETI-programa de erradicação de 

trabalho infantil-, etc.) que atendem crianças, jovens e idosos do município, 

onde oferecendo cursos de pintura, bordado, crochê, tricô e vários outros tipos 

de arte.  

 Concluímos então que o que a infância e também a juventude precisa de 

uma conscientização de muitos assuntos cujo eles adquirem, muitas vezes, um 

conceito totalmente errado. Mas olhando em de um modo geral, em todo o 

Estado e a Santa Catarina nossas crianças ainda estão se criando de uma 

forma muita boa, e os pais conseguem ter um controle de seus filhos. 

 

Idosos 

 

 Segundo dados do IBGE (sinopse do censo 2010) temos 322 idosos em 

nosso município, sendo 172 do sexo masculino e 150 do sexo feminino. 

Foi elaborado um questionário para alguns idosos mais próximos. De um 

modo geral como era a vida quando pessoas mais jovens comparados com os 

tempos atuais do município: 

 Ouvimos coisas parecidas sobre o município, eles moram há anos no 

município e os avós dos entrevistados participaram da Guerra do Contestado, 
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nos contaram às dificuldades que seus familiares tiveram quando crianças na 

guerra, onde sofreram muito, passaram fome, frio, como eles se viravam com 

os bebês para os pais correrem atrás de um possível sustento, e de como o 

medo aterrorizava os cidadãos em geral. 

 Relataram-nos que o município mudou e se desenvolveu de maneira 

extraordinária desde a época de jovens até agora, falaram da diferença de 

vida, antigamente não havia oportunidades como há hoje, nem mesmo escolas. 

 Os idosos contam que quando crianças o município era praticamente só 

fazendas, campos e mato, que trabalhavam desde novo nas roças para ajudar 

no sustento das famílias e que por esse mesmo motivo não tinham tempo, 

disposição e nem dinheiro para estudarem para fora, já que no município as 

escolas eram apenas até a 4ª série. 

Uma das entrevistadas, que nunca trabalhou de carteira assinada, mas 

já exerceu a função de enfermeira nos conta que não pode mais exercer sua 

função, cuja ela detinha o conhecimento tradicional adquirido com os mais 

velhos pela falta de estudo; porém, ela conseguiu colocar a sua filha em seu 

lugar para exercer essa profissão por ela tão amada, essa filha agora tem uma 

carreira de 20 anos como enfermeira, sendo efetiva na prefeitura do nosso 

município. 

 É o que todos queriam que seus filhos fizessem, estudassem para poder 

trabalhar e ter uma profissão, então eles apoiaram os seus filhos e netos para 

que estudando eles tivessem a oportunidade que os mesmos não tiveram. 

 

 

Saúde 

 

 Sobre a saúde entrevistamos a secretária de saúde Bruna Makarla 

Pereira, onde nos relatou que a saúde em vista ao ano passado melhorou uns 

70%. Segundo ela foi feita a reforma da Unidade Mista de Saúde Moisés Dias, 

que tem o nome do primeiro farmacêutico do município. Há médico 24 horas, 

médico residente no município temos um clínico geral, mas vem toda semana 

dos municípios vizinhos, ginecologista, obstetra, pediatra e o cirurgião geral. O 
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município participa do programa mais médico, onde há dois médicos cubanos.

 

(Fotos tiradas por Lucas Ruth furtado) 

 

 Timbó Grande mantém convênio com Canoinhas e com Curitibanos, 

também urgência e emergência em ortopedia em Caçador. Hoje não tem um 

Hospital no município, foi mudado para uma Unidade Mista, porém a secretária 

nos garantiu que a única diferença é que nessa Unidade de saúde os pacientes 

não ficam internados, apenas 24 horas em observação e, então, são mandados 

para fora. 

  A função da secretária de saúde é ser gestora da saúde no município, é 

administrar o funcionamento, os convênios, delegar funções aos funcionários e 

etc. Os desafios que a saúde enfrenta hoje em dia é não conseguir contratar 

mais médicos, conseguir mais convênios com hospitais, mas também saiu um 

novo posto de saúde na localidade da Cachoeira, que é uma localidade grande, 

e também, está em construção um novo posto de saúde no centro de nossa 

cidade. 

 

(Fotos tiradas por Lucas Ruth furtado) 
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 Saímos também a campo com a seguinte pergunta: Como está a saúde 

em Timbó Grande, hoje, para você? E as respostam foram as seguintes: 

 Timbó Grande melhorou muito no quesito saúde no último ano, tanto 

no atendimento quando em medicamentos, e até mesmo na 

arquitetura. 

 Temos médicos 24 horas, e as agentes de saúde vem visitar a nossa 

casa, antes era raríssimo isso acontecer. 

 O atendimento das enfermeiras do hospital nunca me agradou e 

ainda não me agrada, de certa forma apareceu sim algumas 

melhorias, mas ainda tem muito que melhorar. 

  A saúde do nosso município sempre sofreu muitos problemas, e 

ainda enfrenta, mas acredito que ainda vai melhorar. 

 Se for comparar a saúde pública de nosso município com as de 

outras cidades, podemos pensar que poderia ser muito pior, todo 

mundo sentiu a mudança na saúde e em vários setores com a 

mudança de prefeito. 

 Não há hospital no município. 

 Têm uma grande dificuldade em se contratar novos médicos. 

Concluímos então que a saúde pública do município melhorou ao 

decorrer dos dois últimos anos, e acreditamos também, que vai continuar 

melhorando, pois, ouvimos coisas positivas tanto da secretária de saúde 

quanto das pessoas entrevistadas na rua. 

 

Aspectos econômicos 

 

Timbó Grande é um município pequeno, onde sua economia gira em 

torno das madeireiras, da agricultura (milho, soja, feijão), cultivo de erva-mate, 

plantação de pinus e eucalipto. 

O levantamento foi elaborado a partir dos censos demográficos 

disponibilizados pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE. 

A renda média domiciliar per capita representa a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus 
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moradores. A renda domiciliar/2010 foi de R$ 406,47 per capita. E segundo a 

prefeitura a renda per capita rural é de R$ 255,00 e urbana de R$ 390,00, e a 

renda média rural é de R$ 1.158,20 e R$ 1.761,07 urbana. Percebemos então 

que a renda urbana é maior que a rural. 

Os principais desafios do município são buscar qualificação profissional 

para a população seja ela atuante em qualquer ramo da atividade e também a 

geração de emprego e renda para a população (segundo o secretário de 

administração da prefeitura). 

O município de Timbó Grande conta com duas empresas que são 

conhecidas como pioneiras da cidade, pelo fato do município estar 

praticamente com 50% de sua área coberta de pinus e eucalipto (segundo o 

secretário da agricultura), lembrando que temos ainda alguns agricultores 

familiares produzindo e tendo mercado dentro do município também duas 

pequenas indústrias têxtil que está há pouco tempo no município, mas já 

empregam quase duzentas pessoas.  

Uma das empresas é a Bonet Madeiras e Papéis, localizada na Vila 

Buriti a cerca de 8 km do centro da cidade. Estivemos em visita na empresa e 

entrevistamos um funcionário que estava disponível no momento e responsável 

por dar respostas para nosso grupo de estudo. Ao entrevistado foram feitas 

perguntas sobre o funcionamento, produção e comercio da empresa. Em 

resposta ele nos contou um pouco da história da empresa, ela foi iniciada em 

Timbó Grande em meados de 1950, o primeiro passo foi à construção da 

Barragem para gerar energia própria de 3,8 mega. A fábrica de papel iniciou-se 

em 1960, fabrica é 100% nacional, gerenciada pela própria família Bonet, 

produz papel duplex (cartolina), que é vendida para gráficas, onde são feitas 

embalagens para distribuidoras de calçados, mercado alimentício, produtos de 

higiene pessoal, etc. Hoje sua mercadoria é pulverizada segundo o 

entrevistado, são várias linhas de escoamento, seus pontos de vendas estão 

focados mais na região sul e sudeste do Brasil. 

Perguntamos de onde provinha a matéria prima da empresa, e em 

resposta o funcionário nos relatou que 30% da matéria prima provem de 

apristas (quem vende papel usado) 40% dos próprios clientes, (sobras de 

matérias não sujas, pois possuem portaria 177 da ANVISA), também compram 
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celulose branqueada de eucalipto que é matéria virgem para feitio de papeis, 

mais ou menos 30% da matéria prima é virgem. 

Usam pinus para manter aquecidas as caldeiras, nessa unidade do 

nosso município somente como cavaco para caldeiras mais em Santa Cecília é 

usada na serraria. Possuem 6.000.000 hectares de plantio próprio da empresa 

para consumo, boa parte em nosso município (a terra é deles). Possuem 230 

funcionários, trabalhando no chamado revezamento seis por dois, cada 

funcionário trabalha 6 horas normais e dois extras, somando às 8 horas diárias, 

a empresa trabalha 24 horas, trocando três turnos de funcionários. 

Perguntamos se a empresa apoia a educação, e a pessoa nos contam 

que possuem convênios com SENAI, que vem três vezes por semana na 

empresa prestar cursos de operador especializado, que é interesse da 

empresa. Os funcionários mais antigos que ainda não tinham completado 

segundo grau, também recebem aulas na empresa. A partir de 2015 

começarão a fazer um curso de técnico em celulose para quem fez de 

operador especializado. Também trabalham com o programa de menor 

aprendiz, onde deram preferências a filhos de funcionários nesse primeiro 

programa. Os filhos recebem meio salário mínimo somente para fazerem 

cursos em Caçador, muitos pouco frequentam a empresa, mais, além disso, 

vão abrir vagas para a comunidade nesse mesmo programa de educação 

mirim. 

Na parte de bonificações para funcionários, a empresa possui refeitórios 

no local de trabalho, pagamento de horas extras, quem não faltar não tem 

nenhum desconto de refeição na folha de pagamento, numa média de R$ 

1800,00 por funcionários, contendo salários iniciais a partir de R$ 840,00 

mensais fora extra. Trabalham com plano de saúde Unimed. Na empresa a 

média de acidentes com afastamento é bem baixa. No ano de 2013 foi de 0,58, 

num recorde de 293 dias sem acidentes com afastamento.  

Para finalizar o entrevistado comentou sobre a importância da empresa 

na economia do município, que segundo ele 60% dessa economia provem da 

empresa, todo o ICMS gira em torno de R$ 13.000.000 por mês, de compra e 

venda, mesmo não tendo venda no município, como tinha falado vendem mais 

na região sul e sudeste, alguma coisa para Goiás, muito pouco é exportado 

para o Uruguai e Argentina. 
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Visitamos também a empresa Compensados e Laminados Lavrasul, que 

se encontra no Bairro alto Bonito, na cidade de Timbó Grande bem na chegada 

da cidade. Entrevistamos um representante da empresa autorizado a falar 

sobre a mesma e aceitando nos receber e conversar. Foram feitas as mesmas 

perguntas que para a empresa Bonet. Segundo o entrevistado contando um 

pouco da história da empresa, nos fala que ela se iniciou em meados de 1985 

com uma serraria para serrar Imbuia que nessa época era liberada para corte. 

A partir daí foram comprando fazendas e plantando pinus, então serravam e 

laminavam pinus, depois de alguns anos separaram por questões de fábrica a 

serraria da laminadora, não mudando de donos mais ficando separadas de 

local, são bem próximas uma da outra mais com direção diferente. 

Nos anos 2000 faziam laminas e transportavam até a unidade de 

Canoinhas para que fossem secadas e feitas à parte final do produto 

(secagem, colagem e classificação). Nos anos 2008, mudaram equipamentos 

aqui para essa unidade e começaram então a fazer o produto desde a matéria 

prima até o produto pronto para a exportação, à matéria prima provem 80% do 

município, em um raio de 80 km de plantio no nosso município e por volta dele, 

as terras eram deles porem por estratégia da empresa foram vendidas, agora 

praticamente 100% das florestas de pinus são terceirizadas. 

A empresa segundo e entrevistado exporta 95% da produção para a 

Europa, Ásia, Caribe, e 5% é nacional, grande parte segunda linha. Possuem 

400 funcionários, contém um plano de carreira não tão elaborado segundo o 

entrevistado, mais possuem funcionários com mais 30 anos de empresa.  

“O maior capital da empresa são os funcionários”, hoje poucos não 

possuem formação no segundo grau, na questão de educação eles também 

possuem convenio com o SENAI, SENAC, Instituto Federal, Uniarp, quando é 

de interesse da empresa os funcionários ganham de 30,50 até 100% de apoio 

com seus estudos. 

Na parte de bonificações eles recebem cestas básicas, casa da empresa 

para moradia de quem vem de fora ou até quem mora no próprio município, 54 

casas no total, e também uma média de 950,00 reais por funcionários, e de 

salário inicial não mais que o salário mínimo. 
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(Foto tirada por Lucas Ruth Furtado) 

Agricultura 

 

A população rural, basicamente vive da agricultura no cultivo de milho, 

feijão, legumes e hortaliças em maior quantidade, raras são as plantações de 

soja (devido ao tamanho das propriedades) e fumo. A extração da erva-mate, 

criação de bovinos, ovinos, suínos e galinhas caipiras em pequena escala. A 

apicultura também tem grande relevância econômica. Há muitos 

reflorestamentos de pinos e eucaliptos ocupando boa parte das terras 

agricultáveis e transformando à paisagem municipal se tornando um problema. 

Segundo o secretário da agricultura de nosso município a agricultura 

ainda é fraca, mas com novos programas de incentivos agrícolas vamos 

mudando o rumo do município temos um programa de hortaliças, mel, 

piscicultura, atendem mais de 800 famílias, tendo então o PNAE (programa 

nacional de alimentação escolar) que os pequenos agricultores entregam a 

produção na secretaria de educação, tem também o PAA (programa de 

aquisição de alimentos), e fazem feiras mensais que ajudam na parte financeira 

das pequenas famílias de agricultores da região. 

 Trabalham com 108 famílias de assentados, pequenas famílias de 

agricultores que produzem pequenas quantias de milho e feijão, e agora estão 

tentando a primeira safra de soja. 

O principal desafio da secretaria de agricultura hoje é trabalhar de forma 

com que as pessoas não deixem suas pequenas propriedades, para virem para 

a cidade e trabalhar por salários mínimos nas empresas, pois se forem 
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assistidos e tiverem recursos viverão melhor na sua propriedade do que na 

cidade. 

                  O movimento econômico da agricultura em Timbó Grande em 2012 

foi de 950 mil, em 2013 foi de cinco milhões, e em 2014 pretende chegar a 

torno de 9 a 10 milhões. 

Buscam sempre incentivar os produtores a tirar notas fiscais de toda 

produção, os produtores têm medo de tirar notas pelo fato dos impostos, porém 

não sabendo que com as notas eles tem muitos benefícios, na pecuária em 

2015 queremos fazer a primeira feira de gado do município diz o entrevistado, 

pretendem também em 2015 reativar a agroindústria que está parada a mais 

de 10 anos e também a casa do mel. 

Mais um desafio da agricultura, é a produção para toda região e 

município, em 2015 tem um projeto de um CEASA na região de Caçador, que 

vai receber toda produção do município de Timbó Grande, auxiliando na 

economia do município. 

Segundo uma conversa com o representante da EPAGRI, o município 

de Timbó Grande tem dificuldade de trabalhar em equipe, o povo é muito 

individualista no que faz. Mas das famílias que são assistidas por eles, boa 

parte produz o gado, a maioria são famílias pobres. O gado, plantio de milho e 

feijão é o que é mais produzido. 

Tem alguma coisa de peixe mais são muito poucos, falta colaboração da 

secretaria de agricultura para esse tipo de incentivo, agora uma visão do grupo 

sobre isso, é que para ter um município mais ativo deve ser começado a ter 

incentivos das secretarias, o povo está descansado demais, precisamos 

movimentar mais a parte de agricultura pecuária e tantas outras atividades que 

temos meios de conseguir para o município, se não o que vai tomar conta 

como já está tomando é mesmo o plantio de eucalipto e pinus. 

Está crescendo o plantio de soja no município, tem boas colheitas e 

significativas de Erva-mate, teve uma grande saída de Araucárias com plano 

de corte, milho e o pinus que é venda estourada no município. 

 Observando o nosso município durante o nosso tempo TC, notamos 

acontecimentos muito importantes. Um exemplo disso foi um convite que 

recebemos, assim como uma grande parte da comunidade, onde o Secretário 

da Agricultura Silvey Evandro Ferreira numa parceria com projeto Farmácia da 
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Natureza do Deputado Padre Pedro Baldissera, Epagri e Pastoral da saúde, 

convidaram todas as pessoas interessadas no Plantio e Preparo de Ervas 

Medicinais. O encontro se realizou no dia 26 de maio de 2014, na Câmera 

Municipal de Vereadores de Timbó Grande, onde foi ministrado por Alésio 

Passos conhecedor das plantas medicinais e do uso indicado e por Viviane 

Corazza farmacêutica Bioquímica, o curso teve várias etapas, e o município 

juntamente com as pessoas interessadas receberam as plantas medicinais 

para plantar em suas casas e nas estufas da secretaria municipal de 

agricultura. 

 Também, máquinas novas direcionadas especialmente para a secretaria 

de agricultura. E feiras de agricultores como podem ver nas imagens abaixo:

 

 (Fotos tiradas por Lucas Ruth Furtado) 
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Perguntamos para um agricultor qual era sua visão sobre a agricultura 

do município, em resposta me falou que a agricultura está ficando velha porque 

os jovens estão saindo do campo para cidade trabalhar por um salário muito 

baixo, diz o agricultor que sabendo empregar dinheiro na lavoura se consegue 

mais lucro tanto para o bolso quanto para a saúde, pois a lavoura orgânica tem 

retorno e os juros do banco hoje são mais baratos, perguntamos também o que 

em seu ver faltava para que a agricultura familiar aumentasse em nosso 

município, ele nos falou disse que faltava maquinário para pequenos 

agricultores trabalharem em suas terras. Segundo ele agora vai deslanchar as 

coisas, pois o prefeito conseguiu boas maquinas, do ano que vem em diante 

teremos até uma máquina colheitadeira, pois como o senhor entrevistado falou 

para ele é difícil atender as hortaliças e perder um mês para colher a sua 

plantação de milho, pois são somente ele e a esposa na lavoura, mas com o 

tempo vai melhorar diz ele esperançoso. 

 

 

(Fotos tiradas por Lucas Ruth Furtado em 03/06/2014) 

 

 

Conversas com Agricultores e visita em moradores do campo 

 

No município de Timbó Grande, o que se pode perceber na agricultura, é 

que ela está envelhecida, nos dois agricultores que entrevistei ambos falaram 

mesma coisa, comentei sobre os textos que estamos estudando e então eles 

falaram que é a pura verdade, não só porque eles falaram, mas, o fato é que os 

jovens estão deixando o campo e mais ainda as mulheres. 
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Esse fato, tiramos a prova mesmo sem entrevistar, apenas observando 

os agricultores que moram próximo da sede, temos a ideia de como só está 

ficando os pais na agricultura, esse problema é muito comum em Timbó 

Grande, muito poucos agricultores ainda encaram o trabalho no campo. 

Esse número aumenta se considerarmos plantações de monocultura de 

(pinus e eucaliptos) como sendo produção agrícola, se aponta a dedo quem 

planta hortaliças, feijão e milho.  

Na conversa com o Sr. Paulo Pasa Sobrinho, ele comenta sobre 

trabalhar com a agricultura, em sua fala demonstra o orgulho em ser do campo, 

em produzir alimentos quase que 100% orgânicos, se orgulha em dizer que sua 

esposa é seu braço direito em todas as atividades, pois como comentei estão 

apenas o casal na produção, possuí quatro filhos, um rapaz e três moças, 

todos estão trabalhando fora, muitos pouco visitam a lavoura ou ponham a mão 

na massa para ajuda-los. O tempo de quem é assalariado não os deixa 

trabalhar na produção da família. 

Seu Paulo produz hortaliças, é um dos únicos agricultores familiares que 

temos em nosso município, ele participa a três anos do PNAE, entregando uma 

vez por semana mais de 26 itens para as escolas, toda segunda ele entrega 

sua produção, também entrega uma boa parte da produção nos mercados e 

nas casas, pois muitos encomendam produtos para consumo. 

Esse produtor comentou sobre os programas de governo, dizendo como 

foi seu passado, pois os mais de 30 anos trabalha na roça, e somente agora 

pode ter um trator que segundo ele, é a principal maquina no auxílio de um 

pequeno produtor, também falou dos empréstimos facilitados para 

investimentos, PRONAF, e outras tantas vantagens. 

Demonstra uma preocupação com o futuro do campo, de como será 

quando os mais velhos tiverem de parar de trabalhar, será que os jovens irão 

dar conta de produzir? Ou tudo vai ser industrializado e a agricultura familiar irá 

se acabar? Essa dúvida ele guarda com ele há tempos, nem ele imagina o que 

será da agricultura. 

Como tinha dito a professora, fiz uma visita com uma mulher 

responsável pela visita a moradores das comunidades, nessa visita aproveitei 

para conversar com outro agricultor, próximo da sede do município, Sr. João de 

Deus Hoffmann, esse senhor já aposentado, tem uma boa criação de ovelhas e 
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bezerros, ele também planta milho e feijão para consumo, milho para tratar de 

seus animais, esse produtor era um forte leiteiro, tinha dois filhos que o 

ajudavam e tomavam conta de 14 vacas leiteiras, produziam numa faixa de 400 

litros a cada dois dias, eram os pioneiros em uma linha leiteira, até acontecer 

uma tragédia com seus filhos, acabaram falecendo juntos em um rio bem 

próximo a residência onde o senhor João valente e guerreiro ainda reside. 

Ele fala então que, agora como está só ele e a esposa e não muito bem 

de saúde teve que vender parte das vacas, pois não dá conta de lutar com 

todas, na verdade agora somente tiram leite para consumo e fazem queijo para 

venda, a principal renda é a criação de bezerros e ovelhas para abate, também 

comentamos sobre o êxodo de jovens e pessoas do campo, ele lamenta 

porque seus filhos não tinham ideia de deixar o campo e a produção, mas por 

uma fatalidade o deixaram sozinho, tem mais um filho que trabalha de 

empregado na EPAGRI, é técnico agrícola, e que sempre que pode ajuda os 

pais na propriedade. 

Na visita as casas, mas, sem gravar nenhuma conversa, pude perceber 

que mesmo às vezes em condições precárias nenhum quer sair do campo para 

a cidade, em alguns casos como é da maioria, o caso é que se saírem do 

campo o que irão fazer na cidade, pois não tem todo o estudo para arranjar 

bons empregos, então são a maioria aposentados, preferem morar no campo e 

plantar uma hortinha pequena, cuidar de galinhas, porco etc. Do que ficar na 

cidade sem fazer nada, podendo entrar em depressão. 

Um caso me chamou a atenção, que foi de um senhor que nem banheiro 

em casa ele possui, não tem estudo, e ainda é dependente de álcool, mora a 

mais ou menos 5 km de distância da cidade, e não tem visitas de ninguém para 

procurar ajuda, a não ser da agente da saúde, que pretende ajuda-lo, pediu um 

banheiro para a promoção social, ainda que no interior seja difícil uma pessoa 

assim sem o mínimo de conforto. 
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COOPTRASC: Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma 

Agrária Santa Catarina. 

 

Na última semana de TC fui entrevistar a Cooperativa (COOPTRASC) e 

falei com o Leonardo, responsável pelas atividades de campo de cada 

cooperado, ele é quem comanda as funções de cada técnico, em que lugar ele 

deve fazer a visita, etc. Leonardo, comenta sobre o que é a COOPTRASC e 

em que lugares atua, conta um pouco da história da cooperativa. 

É uma cooperativa de trabalho que tem sede em Chapecó SC, uma 

entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 15 de agosto de 1997, por 

agricultores assentados da Reforma Agrária e profissionais ligados às áreas: 

social, econômicas e técnica com uma abordagem diferenciada, tendo em vista 

os princípios da agroecologia, da cooperação e sustentabilidade. 

A COOPTRASC tem por objetivo promover ações que potencializam o 

cooperativismo e associativismo entre as famílias que vivem no campo, que no 

passado haviam sido excluídas não só da terra, mas também da saúde, 

educação, moradia, enfim do conjunto de políticas que trazem a qualidade de 

vida para as pessoas. A partir disso se iniciou todo um processo de discussão 

sobre a cooperação agrícola e de incentivo ao cooperativismo promovido pela 

COOPTRASC em Santa Catarina. 

O quadro profissional é vasto e qualificado, como por exemplo; 

Engenheiros agrônomos/florestais/Aquicultura e Pesca/ Químicos / e em 

Alimentos; Médicos Veterinários e Zootecnistas, Administradores, vários outros 

Técnicos em várias áreas. 

A COOPTRASC tem em seu currículo uma vasta experiência em 

Assistência Técnica e Extensão Rural, através da execução de convênios, 

contratos, contratos de repasse e realização de serviços com entidades 

públicas e privadas, sempre buscando o desenvolvimento de cadeias 

produtivas sustentáveis e tendo como foco a renda e o bem-estar das famílias 

assentadas. 

Em Timbó Grande a COOPTRASC está localizada na Av. Manoel C. de 

Matos, nº 562/ Centro. Fone: (49) 32521816. Número de famílias a serem 
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atendidas por este Núcleo operacional: 177, onde estará presente um Técnico 

em Agropecuária/Agroecologia e um Engenheiro Florestal/Ambiental. 

Em nosso município de Timbó Grande a COOPTRASC tem uma espécie 

de chamada pública através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária). Um contrato onde executam atividades com as famílias 

assentadas, sendo paga pelo INCRA gerando a renda para a cooperativa, 

vendo a demanda da região e das famílias do assentamento. Atualmente estão 

fazendo visitas técnicas, no mínimo quatro por ano em cada agricultor/ família, 

trabalhando no eixo social, ambiental e renda, executam um curso por 

assentamento no ano, no mínimo, levam para locais que tenham a propriedade 

como exemplo, uma delas foi para Abelardo Luz em um frigorífico de peixes, 

uma propriedade em Ireneópolis em uma Agro floresta certificada.  

Mas, a principal atividade da cooperativa nos assentamentos de Timbó 

Grande, é autossustentável, quase que 80% dos assentados estavam em 

débito com algum Banco, trabalham com hortaliças, para que vendam no 

PNAE ou PAA. 

O PNAE não está no contrato da cooperativa, é um programa da 

prefeitura, mas, a cooperativa está apoiando para que se tenha resultado, pois 

mesmo que receba do INCRA pelas chamadas públicas a cooperativa quer ter 

resultado. 

Organizou também uma feira todas as quintas feiras no centro da cidade 

para que os agricultores vendam seus produtos, cada quinta vem um 

assentamento, com vários produtos orgânicos e artesanatos, são dessas 

pequenas ações que se organizam e se tem renda em um grupo de 

cooperados segundo o entrevistado, a COOPTRASC tem contrato até janeiro 

do ano que vem e que pode ser renovado por mais um ano se assim o INCRA 

decidir. 

 

Entrevista com Técnico Agrícola  

 

Em conversa com Sandro Ivaldo Varela, Técnico Agrícola e Tecnólogo 

em Gestão Pública formado na UNC, e atualmente técnico agrícola da 

prefeitura Municipal De Timbó Grande SC, tratamos de falar sobre a agricultura 
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do município, os desafios e os problemas atuais pelos quais está passando, o 

entrevistado disse que a agricultura será no futuro a maior renda do município 

se bem trabalhada e apoiada pela administração. 

Segundo o entrevistado hoje o município depende do comércio e das 

empresas que sugam sua renda, pois são do ramo madeireiro principalmente 

do reflorestamento de pinus, o qual é uma monocultura que traz renda na mão 

de poucos, pois quem mora no município apenas entram com a mão de obra 

barata. 

Nosso município é composto por 350 propriedades, sendo que 80% são 

de pequenas propriedades onde a agricultura é familiar, mas, apenas para 

subsistência, sem diversidade de produtos, ou seja, são acostumados a plantar 

principalmente milho e feijão, em espaços que são propícios para diversificar a 

produção e assim obter uma renda muito maior, muitos estão deixando o 

campo, a sua propriedade para vir morar na cidade e trabalhar de empregado 

ganhando uma mixaria por mês, a dificuldade e o desafio que temos a vencer é 

fazer com que o pequeno agricultor veja que as poucas coisas que produz é o 

seu salário, então ele pensa que ganhando 700,00 reais por mês vai ter renda 

maior que em uma safra em suas terras. 

Então de uma forma resumida, segundo o entrevistado, o município tem 

capacidade de ter a agricultura como o principal setor de economia, porém, 

para isso acontecer precisamos ter mais assistência técnica nas propriedades 

por parte da prefeitura, secretaria da agricultura, e mais ação do Conselho 

Municipal da Agricultura, ele me disse que trabalha há 22 anos no município e 

mesmo sendo ele o técnico agrícola não está fazendo muitas visitas nas 

propriedades, não estão facilitando o acesso a finanças para a agricultura, 

precisa ter uma pessoa cuidando das maquinas e equipamentos agrícolas do 

município, que está tendo maquinas boas mais não estão sendo cuidadas e 

muito menos utilizadas nas propriedades da forma correta. 

O Conselho Municipal da Agricultura de Timbó Grande existe desde 

1991 e de 97 a 2000 o secretário da agricultura foi o entrevistado então ele 

desde esse ano está por dentro de toda a movimentação da agricultura no 

município e diz que o Conselho devia ser presidido por um agricultor e não por 

uma pessoa do poder público, falta mais ações do sindicato dos trabalhadores, 
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que está em um canto da cidade nem sede tem e apenas trabalha com 

aposentadoria de agricultores e não atua em mais nada de forma correta. 

Falta o coletivo de agricultores terem um sindicato, e presidir o 

Conselho, pois assim o que estiver faltando na agricultura, eles mesmo vão 

correr atrás de seus direitos e do que sente falta.  

Fora as maquinas do município mais de 70% dos agricultores já 

possuem suas próprias maquinas, mas tem a falta da administração lhes 

garantir uma assistência direta no campo, que atue no auxilio técnico da 

propriedade, mapeando um lugar para a lavoura e estudando quais produtos 

produzir, assim não deixaria o povo do campo sair, o município cresceria muito 

mais na agricultura, recurso existe, porém, faltam ações para que os recursos 

sejam realmente da agricultura e de todos. 

Além de recursos naturais como muita água para agricultura e criação 

de peixes, lugares que deviam ser utilizados como pontos turísticos, terreno 

bom para produção e lavouras, lutar para que não derrubem mais a mata para 

reflorestamento, pois o que tem de reflorestamento se trabalhado com a 

extração e o novo cultivo nas mesmas áreas já se tem madeira para todo esse 

ciclo, não precisando de mais locais com pinus nem eucalipto. 

 

Entrevista com Técnico Agrícola da EPAGRI 

 

Segundo o entrevistado, a EPAGRI é dividida em dois seguimentos que 

são; pesquisas e extensão rural, pesquisas é nos pontos sedes o de Santa 

Catarina seria em Florianópolis, e Extensão Rural ela tem polos em todos os 

municípios de Santa Catarina, onde no mínimo deve estar presente um técnico 

agrícola para fazer a assistência técnica aos produtores, é por meio da 

EPAGRI que os produtores tem acesso a todos os tipos de programas 

financeiros, principalmente na linha de crédito rural. 

A principal atividade em que a EPAGRI está atuando em Timbó Grande 

é pecuária na criação de gado de corte, e na linha de crédito rural para 

manutenção e algumas outras demandas na propriedade, como na compra de 
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maquinas e equipamentos agrícolas por meio do programa MAIS ALIMENTOS 

e etc. 

O principal desafio da EPAGRI segundo o entrevistado é reunir o povo 

para uma reunião, para um curso, coisa que eles acham que seria um meio dia 

de serviço perdido, no mesmo tempo na parte da EPAGRI em si é que, só 

existe uma pessoa trabalhando em todo o município e ele é bem grande, então 

perdem muito tempo com burocracia no escritório e não tem muito tempo de 

dar a assistência que o agricultor que está no campo precisa e isso diminuiria 

se existisse um melhor sindicato dos trabalhadores ou algum tipo de 

associação entre os agricultores, deixaria um pouco mais vago o tempo do 

técnico da EPAGRI que então poderia fazer o que realmente é sua função dele, 

dar a assistência no campo. 

A EPAGRI por meio do SENAR dispõe de cursos de especialização em 

tratamento de madeira, jovem empreendedor, e demais cursos. A agricultura 

familiar ou pequenos produtores tem sim futuro em Timbó Grande na 

agricultura, porém, depende de começar trabalhos em coletivo, precisam de 

mais união, a união dos grupos foi deixada de lado em nosso município, mas, 

com muito esforço e dedicação teremos uma melhoria enorme na produção e 

qualidade da produção do campo. 

 

Transportes e obras 

 

Segundo a prefeitura de Timbó Grande e o secretário de obras, o 

transporte é difícil e precário, pois não existe transporte público e a população 

depende do transporte pela prefeitura pelo deslocamento; os ônibus estão 

muito velhos e as estradas estão sendo arrumadas, mas ainda há muitas 

dificuldades. Mas estão sendo feitas muitas melhorias e muitas obras nas 

estradas de chão batido do município. 
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(Fotos tiradas por Lucas Ruth Furtado) 
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Educação  

 

Para obter alguns dados sobre a educação do município eu fui até a 

casa da cidadania de Timbó Grande, onde se encontra a secretaria da 

educação, então, conversando com a secretária municipal de educação Iria 

Melânia Matos chegamos aos seguintes dados: 

 Ainda há 10 escolas municipais funcionando, e uma estadual.  

 Apenas três escolas municipais têm até o 9º ano, que é a central 

E.M.B.E. GLEIDES RODRIGUES com 848 alunos. E uma na 

localidade de Nossa S. Aparecida que é a C.M.E.B. NOSSA S. 

APARECIDA com 127 alunos. E uma na localidade da cachoeira. 

 Possuímos três escolas municipais localizadas em 

assentamentos, porém, têm só até o 5º ano. A E.M. NOVA 

CULTURA com nove alunos, a E.M. PERDIZ GRANDE com 16 

alunos e a E.M. UNIÃO CRISTO REI com 21 alunos; essas são 

as únicas escolas que os professores tentam focar na realidade 

dos alunos, mas não é considerada uma escola do campo, e sim 

uma escola rural. 

 As outras cinco escolas municipais ficam em localidades 

próximas, também não são reconhecidas como escolas do 

campo, E.M. SANTA ROSA com 16 alunos, a E.M. 

CAÇADORZINHO com 02 alunos, E.M. ALO TIMBÓ com 17 

alunos, E.M.E.B. 26 DE abril com 82 alunos e a E.M.E.B. JOSÉ 

MARIA DE SOUZA com 58 alunos; todas funcionando apenas até 

o 5º ano. 

 E uma escola estadual a E.E.E.B. MACHADO DE ASSIS com 

1.389 alunos e possui ensino médio, sua localização é no centro 

da cidade. 

 Nos cinco últimos anos foram fechadas oito escolas, mas apenas 

três durante esse mandato, uma foi centralizada na localidade da 

Cachoeira, e as outras duas tinham apenas quatro e três alunos, 
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como o transporte já passava, não valia a pena manter essas 

escolas abertas, segundo a secretaria de educação. 

 Na rede municipal tanto de escolas rurais quanto a da área 

urbana há 18 professores graduados, 47 com pós-graduação, 13 

em habilitação e dois não habilitados (se encontram na área 

rural). Já na estadual há sete em habilitação, e 21 com graduação 

e pós, contando com secretários, diretor e assistentes. 

 

Grupo Focal 

 

 Realizamos dois grupos focal ao decorrer dessa semana, um na 

segunda-feira dia 27/10/14 com alunos que moram ou já moraram no campo, e 

outro na quarta-feira dia 29/10/14 na E.M Cachoeira com pais e professores 

que possuem filhos que se deslocam até a cidade para estudar e filhos que 

estudam ali na localidade, as perguntas foram às mesmas nos dois grupos 

focais, e as respostas obtidas foram as seguintes: 

 A agricultura regional é abordada na escola? 

o Resposta dos pais:  

 “Aqui na escola rural temos o projeto PACA, onde é feita 

algumas hortas com os alunos”. 

 “Na verdade, a agricultura é raramente abordada, e 

quando é são em termos gerais”. 

 “Quase nunca é falado de agricultura com os nossos filhos 

na escola”. 

o Resposta dos alunos: 

 “Apenas estudamos as plantas, e muito raramente o que é 

plantado na região Sul”. 

 “Nunca estudamos sobre a agricultura do local” 

 Como seria ter escolas mais próximas da localidade? 

o Respostas dos pais: 

 “Seria melhor ter escolas aqui”. 

 “Ter mais estudos além da escola, como cursos e até 

faculdade seria ótimo”. 
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 “O fato de a escola ser longe tem que usar o transporte e 

as crianças perdem muita aula”. 

o Resposta dos alunos: 

 “A gente passaria menos tempo dentro de um transporte, 

poderia descansar mais”. 

 “Não seria muito bom, pois não iriamos poder sair do 

campo”. 

 Com é o transporte escolar? 

o Resposta dos pais: 

 “Bom, pois tenta abranger todas as comunidades”. 

 “Transporte superlotado”. 

 “Muitas vezes os alunos vão de pé, e pessoas de fora, 

bêbados, fumantes sentados”. 

 “Levantar muito cedo, e passar muito tempo no transporte 

deixa os alunos cansados”. 

o Resposta dos alunos: 

 “Muitas vezes o ônibus estraga”. 

 “Chegamos quase sempre atrasados, e faltamos muito 

quando chove”. 

 “Muito tempo dentro do ônibus”. 

 Há diferença entre alunos do campo e da cidade? 

o Resposta dos pais: 

 “Não há preconceito”. 

 “Sempre há pessoas que se acham melhores e acabam 

menosprezando as do campo”. 

 “Pessoas assentadas sofrem mais”. 

o Resposta dos alunos: 

 “Não há diferença, depende de pessoa para a pessoa”. 

 Existe futuro na agricultura familiar? 

o Resposta dos pais: 

 “Não conseguimos sobreviver só da agricultura”. 

 “O que plantamos quase não dá para o nosso sustento”. 

 “A roça é por período de safras, então meses temos para o 

sustento e alguns meses não”. 
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o Resposta dos alunos: 

 “É difícil, mas dá para sobreviver”. 

 “Minha vó precisa de uma renda além da agricultura para 

poder sobreviver”. 

 “A agricultura está sendo pouco valorizada”. 

 Sobre a permanência dos filhos no campo? 

o Resposta dos pais: 

 “As crianças adoram o campo, e eu prefiro que eles morem 

aqui”. 

 “Gostaria que os meus filhos conseguissem meio de 

sobreviver apenas da agricultura”. 

 “Gostaria que o meu filho estudasse e voltasse a trabalhar 

no campo, tendo uma especialização seria muito mais 

fácil”. 

o Resposta dos alunos: 

 “Não pretendo continuar no campo, pois a agricultura não é 

para mim”. 

 “Pretendo estudar e voltar para o campo”. 

 “Pretendo morar no meio rural, mas não ser agricultor”. 

 Sobre a festa cabocla, para que ela serve? 

 “A festa cabocla tenta resgatar os costumes perdidos dos 

nossos antepassados” 

 “Resgata o paladar e a cultura cabocla”. 

 “Acontece todo ano, envolve a escola, os alunos e toda a 

comunidade, tentamos apresentar a cultura cabocla aos 

descendentes mais jovens”. 
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(Foto tirada pelo Professor Élcio) 

 

A APAE, com sua nova construção, foi inaugurada no dia 06/10/2009. 

Conta com 12 funcionários no total, entre professores, serventes, 

coordenadores e uma psicóloga em estágio que ajuda muito na compreensão 

dos Alunos. 

Também visitei a creche municipal Vovô Nequinho, que atende crianças 

da sede do município em horários especiais, principalmente aos filhos das 

mulheres que trabalham na facção Nini&banbini. O atendimento é gratuito e 

muito bem feito. As crianças têm aula de pintura, escrita e dança. O que ajuda 

muito na inserção nas series iniciais do colégio. 

Essa mesma creche tem uma sede, também na cidade, que é uma 

associação entre Prefeitura Municipal e Empresa Lavrasul. Atende 

principalmente Bebes, de um mês e meio a cima. 

As duas creches atendem juntas cerca de sessenta crianças, entre um 

mês e meio aos quatro anos. 

A educação tem sido um dos fatores sociais, que mais chamaram a 

atenção no que constam os dados. Na década de 90 o município conseguiu 

melhorar seu desempenho frente a diversos indicadores de atendimento à 

educação. Ressalta-se, neste sentido, a redução da taxa de analfabetismo e a 

melhoria dos índices de acesso da população das diferentes faixas etárias às 

diversas modalidades de ensino. 
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Conclusão 

 Concluímos então que este trabalho foi muito necessário para um maior 

entendimento do município de Timbó Grande, tanto para nós futuros 

educadores, quanto para os nossos professores. Ele é uma pesquisa 

importante para enxergamos à realidade através de pontos de vistas 

diferenciados do município, e que assim possamos um dia fazer nele alguma 

mudança. 

Através dos dados coletados, análises, pesquisas, entrevistas, 

conversas informais, dados escritos podemos compreender que, o  municipio 

de Timbó Grande, tem tido evoluçoes  consideráveis ao longo dos anos em 

todos os aspectos apresentados e descritos no municipio. 

A populaçao timbógrandensse, procura mostrar aos demais que seu 

municipio não é tao ruim como correm os boatos, ao contrario tem orgulho de 

onde vem e  tem a esperança de presenciar longos saltos em relaçao ao 

desenvolvimento. 

Nosso município foi um grande palco da Guerra do Contestado (como 

mencionamos isso nos aspectos históricos), porém, vemos uma grande falata 

de um estudo sobre esse assunto nas escolas e em outras instituições do 

município. 

Chamou nossa atenção o fato de timbó Grande não ter nenhum 

conhecimento de Educação do Campo. 

Concluímos que a cidade enfrenta problemas diversos, mas tem um 

grande percentual de melhora nos dois últimos anos. 
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