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Resumo: A forma como o campesinato vem se reproduzindo socialmente nos 
assentamentos de reforma agrária brasileiros nos indica que há um conjunto de 
saberes e conhecimentos simbolicamente construídos sobre o meio ambiente que 
permeiam as práticas agrícolas e as praticas cotidianas como um todo. Esses 
saberes transmitidos de geração em geração e gestados nas relações sociais 
extrapolam um sentido de adaptação do ser com o meio o que é visível no processo 
de reterritorialização por que passam os camponeses quando são assentados. Eles 
trazem uma herança, ou um patrimônio familiar que lhes habilita a trabalhar na e a 
viver da terra.  Entrando frequentemente em contato com conhecimentos de outra 
natureza, como o conhecimento técnico ou científico e sendo ajustado e 
ressignificados por essas influências, os saberes eco-agrícolas tradicionais tem sido 
resgatados em decorrência de um movimento que é ao mesmo tempo um novo 
campo de saber e de técnicas entendidos como agroecologia. A forma como os 
agricultores em suas diversas expressões (pois trata-se de um grupo marcado por 
uma multiculturalidade)estão vivendo e pensando suas práticas à luz da 
agroecologia é o que nos inquieta ao estudarmos um assentamento de reforma 
agrária na região metropolitana de Natal/RN. Mas também a forma como crianças, 
homens e mulheres através de suas representações, gestos e práticas podem nos 
informar sobre suas cosmologias e ordenações do mundo presentes na forma de 
preparar os alimentos, no trabalho na lavoura, na criação dos animais, etc. 
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Introdução 

Falar sobre camponeses no Brasil, no mínimo suscita questionamentos para quem 

lê. Esse é um termo povoado de significados, historicamente construídos em 

diferentes contextos políticos e para diferentes fins. Surgido inicialmente no país no 

contexto das Ligas Camponesas de Pernambuco e Paraíba, esse conceito refletia a 

vontade política de grupos de sitiantes, moradores, posseiros, agregados, meeiros, 



foreiros que queriam ver seus direitos reconhecidos e que lançavam para a 

sociedade brasileira as razões de se fazer uma reforma agrária que permitisse a 

população rural historicamente excluída do acesso a terra ter o seu pedaço de chão. 

Sua utilização continha uma dimensão de classe muito forte, ligada à estrutura 

econômica e política do país. Ao longo do século XX o termo parece ter perdido 

força teórica e política e outros termos apareceram, como pequenos produtores, 

trabalhadores rurais sem terra e finalmente os agricultores familiares que hoje 

permeia uma série de políticas públicas voltadas para esse segmento, aqueles que 

possuem uma pequena propriedade e utilizam a mão de obra familiar em sua 

produção. 

No entanto o conceito de agricultura familiar não consegue abarcar a diversidade 

existente de formas de viver e trabalhar na terra, nem tampouco nos revela os 

aspectos culturais comuns a esse grupo (WANDERLEY, 1996; 2004 ). Por isso 

falamos de camponeses e nos aliamos ás perspectivas teóricas que procuram 

compreendê-los não apenas a partir de seu lugar na economia e na política, mas as 

comunidades e famílias camponesas em si mesmas, ou seja, a partir de sua própria 

lógica, sua formação histórica e os elementos simbólicos que fundamentam suas 

existências e organizam, ou minimamente ordenam sua vida social. 

Entendemos que o uso desse termo nos dias de hoje é uma forma de resistência 

teórica em relação às categorias oficiais, entre as quais a de agricultores familiares 

se encaixa. Este conceito que parece ter uma capacidade operacional formidável 

para a classificação de um público para políticas públicas, pode cegar quando 

transferida para as análises e abordagens sociológicas e antropológicas. No entanto 

não podemos negar que a categoria camponês, assim como agricultor familiar não é 

uma categoria autóctone, ou seja, utilizada pelos próprios sujeitos para se 

autoafirmarem, mas sim uma categoria atribuída. Pensamos que essa condição 

remete ao que seria a conformação social desse grupo no processo colonial, a 

invisibilidade que tiveram ao longo da história e a negação identitária que 

acompanha os mesmos processos ocorridos com grupos indígenas na região 

nordeste. Encaixada assim e entre uma delimitação profissional e espacial (aqueles 

que moram no campo) a categoria “camponeses” não consegue situar de forma 

ampliada esses sujeitos, o que se torna evidente no contexto atual em que 



comunidades quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, extrativistas ou o que 

se denomina populações tradicionais ganham reconhecimento  e visibilidade. 

Mas entendendo que as identidades não são fixas, mas que servem em cada 

momento histórico para determinadas finalidades, trataremos de camponeses e 

ainda mais de campesinidade, como será melhor explicado adiante, por 

considerarmos esse um bom termo para os sujeitos com quem estamos estudando: 

alguns agricultores assentados no município de Macaíba, cidade da região 

metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

Macaíba é uma cidade média, distante cerca de 15 km de Natal. Sua ocupação 

pelos portugueses data do século XVII quando foi instalado um engenho de cana-

de-açúcar que não durou muito tempo, apenas até a guerra com os holandeses. No 

século XIX formou-se um entreposto comercial nas margens do rio Potengi, (rio que 

passa no município de Macaíba e deságua em Natal) que teve muita importância no 

escoamento da produção de algodão e couro do interior do estado que durou até o 

começo do século XX quando começou a construção da estrada de ferro e de 

rodagem. Hoje Macaíba tem uma atividade comercial significativa, uma feira livre 

que acontece todo sábado e um parque industrial, e trinta e duas comunidades 

rurais. 

Nossa tarefa é desafiadora pois estamos procurando por tradição onde ela não está 

tão visível, nem é objeto de interesse como poderia ser em algumas comunidades 

quilombolas em processo de reconhecimento ou territórios rurais tradicionalmente 

ocupados. Trata-se de um território em construção, fruto da luta pela reforma agrária 

em que estão em jogo questões como as possibilidades de continuidade do projeto 

de vida familiar a partir da agricultura e do que a vida no assentamento permite. 

Nesse sentido consideramos essa busca interessante pois coloca um foco sobre 

aquilo que pode se constituir como um patrimônio, entendido como os saberes e 

práticas passados de geração em geração dessa população que escolheu a vida 

rural e o projeto camponês como projeto de vida. 

A chegada ao assentamento se deu através de uma pesquisa realizada em 2012 

sobre inovações e sustentabilidade na zona rural de Macaíba, quando conhecemos 

o grupo de agricultores do assentamento que são fornecedores do PNAE (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar). Dos contatos dessa época, foram se 



estabelecendo novas relações e diálogos e hoje as principais interlocutoras são 

algumas mulheres que participam do PNAE e outras que tem relação de parentesco 

com elas. 

Localizando saberes: territorialização e práticas cotidianas 

A partir de um trabalho anterior feito com fotografias com algumas mulheres e 

crianças do assentamento, pudemos observar e lançar o olhar sobre a paisagem e 

nas marcas deixadas nos doze anos de existência do assentamento. As árvores 

plantadas que hoje já estão altas, as construções das casas, das igrejas, os quintais 

e jardins revelam vidas, rotinas e histórias de vizinhança e de trabalho. Essas 

marcas no espaço nos remetem a uma “herança” trazida pelos assentados de 

épocas anteriores ao próprio assentamento. 

Teria ocorrido, como ainda está ocorrendo desde o tempo do acampamento, um 

processo de territorialização. Uma adequação do espaço segundo a categoria 

jurídico/política (OLIVEIRA,1998) de projeto de assentamento rural que é adotado 

pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o que 

consideramos mais importante para essa pesquisa que é uma adequação cultural do 

espaço pelas famílias assentadas: a criação de uma territorialidade. Territorialidade 

esta que não é homogênea, devido à diversidade das famílias, mas que no espaço 

público/coletivo do assentamento e nos espaços privados das residências nos indica 

o que consideramos ser o patrimônio dessas famílias, fruto do seu trabalho e 

cuidado ao longo do tempo e que expressa modos de se relacionar com o entorno 

de uma maneira particular. 

Essa territorialidade que também poderia ser expressa como uma ecologia 

camponesa transcende para nós o significado de uma adaptação ao meio ambiente 

e nos leva a tentar encontrar justamente os fatores simbólicos, valorativos e 

semióticos que são construídos nesses processos de crescimento conjunto dos 

humanos com o meio ambiente (INGOLD,2000). 

Nas casas que passamos e nos quintais que conhecemos é possível perceber a 

existência de alguns fatores que indicam escolhas, de tipos de atividade e de uso do 

espaço e portanto de saberes empregados que estão relacionados por sua vez às 

trajetórias de cada família, sua história com a agricultura e portanto a graus e tipos 



diferentes de campesinidade. Este conceito elaborado por Klaas Woortmann trata 

dos valores que permeiam a vida e o projeto camponês: a terra, o trabalho e a 

família. Essa campesinidade que se refere também a uma ética camponesa e a uma 

tradição. Tradição esta entendida não como “passado que sobrevive no presente, 

mas o passado que, no presente, constrói as possibilidades de futuro” 

(WOORTMANN, 1990). 

A trajetória de vida de Dona Nena, senhora residente do assentamento, de sessenta 

e três anos nos indica alguns desses elementos. Nascida e criada em Monte Alegre, 

cidade próxima que também parte da região metropolitana de Natal, numa família de 

agricultores desprovidos de terra suficiente para manter a família , Dona Nena nos 

relata como os pais, apesar das dificuldades, conseguiam garantir seu sustento. 

D. Nena: Eu fui criada assim, com meu pai bebendo, mas sempre trabalhando, 
nunca cheguei a passar fome, graças a Deus até hoje.. 
Luna: Ele tirava tudo da roça, da terra de vocês? 
D. Nena: É..ele bebia quinze dias e quinze dias era pra trabalhar pra recuperar o que 
ele perdeu. Ele tomava dinheiro adiantado, fazia feira e com uns quinze dias ele ia 
pagar a semana que ele... os quinze dias que ele perdeu, aí já recebia a semana, ai 
já fazia a feira e pagava aquela. 
Luna: E a mãe da senhora o que achava.. 
D. Nena: Ai minha mãe era trabalhando nas vazante, apanhando fava, apanhando 
feijão, plantando feijão, plantando fava, ai na época ia colher..milho. 
Luna: Na vazante do rio, de açude assim.. 
D.Nena: Era, só que lá pegava a parte do rio e era só vazante, do pessoal mais rico 
que tinha lá, lá em Monte Alegre que hoje até não são vivo mais. 
Luna: Qual é o rio que passa lá? 
D. Nena: É o Trairi 
Luna: Trairi 
D. Nena: Ai quando não tinha mistura1, meu pai ia pescar na lagoa que tinha por trás 
do colégio, ia pescar, pegava peixe. Ai arrancava mandioca, a minha mãe ralava, 
torcia, fazia beiju, quando ele chegava tratava os peixe, botava pra cozinhar que 
naquela época o óleo era muito difícil, era caro pra comprar e botava no fogo com 
coco, coentro, sempre gostava de plantar coentro, cebolinha. Ai a gente só ia dormir 
quando o pai chegava que...nunca passamo fome e sempre ia dormir com a barriga 
cheia. 

 

Esse relato nos sugere como o projeto de vida camponês pautado pelo tripé terra-

família-trabalho mesmo com agricultores que trabalhavam em terras alheias se 

mantém e é a mesma força que fez com que Dona Nena tenha mesmo depois de 

morar por sete anos no Rio de Janeiro na década de setenta, de morar em quatro 

lugares diferentes depois que voltou para o Rio Grande do Norte, sendo três na zona 

rural e um na cidade, tenha acreditado no projeto de ter sua própria terra e que hoje 



pense num caminho para os filhos e netos em que ele possam articular o trabalho 

com a terra com trabalhos autônomos que possam ser feitos em casa. 

Hoje em seu quintal, próximo de onde há uma casa em que moram a neta e o 

esposo, há pés de macaxeira, árvores frutíferas como acerola, banana, laranja, 

coqueiro, urucum, limão. Além de ervas medicinais e temperos. Similar de alguma 

forma ao que ela relata que havia no quintal de sua casa na infância em Monte 

Alegre.  

A história de migração também é comum a Dona Graça, outra mulher residente no 

assentamento, com cerca de cinquenta anos de idade. A família de Dona Graça 

habitava no interior de Macaíba, num povoado que hoje já não existe, chamado 

Riacho do Mel. Quando ela tinha perto de 11 anos, a família se mudou para a cidade 

de Macaíba e o pai que era agricultor foi trabalhar como pedreiro. Mas como nos 

conta em entrevista realizada na sua casa, o pai trabalhava de pedreiro mas não 

deixava de plantar. Encontrava um terreno vazio e plantava macaxeira, milho e feijão 

para alimentar a família. Mesmo tendo ido para a cidade a fim de garantir um futuro 

“melhor” pros filhos, já que acreditava que o trabalho agrícola não garantia nenhuma 

posse, o pai de Dona Graça não teve como impedir a filha de se aproximar quando 

tinha seus trinta e poucos anos do movimento sem-terra e depois do crescimento 

dos filhos lutar por uma terra sua, acampando e militando no MST. 

Essa realidade da migração dos camponeses não é particular ao Rio Grande do 

Norte, mas comum de certa forma à região nordeste do Brasil, como aponta Marilda 

de Menezes (2009). A saída da terra de origem e mesmo da zona rural, migrando 

para regiões distantes como fez Dona Nena ao ir para o Rio de Janeiro em busca de 

melhores condições de vida, não necessariamente significa uma ruptura com a 

condição camponesa, mas muitas vezes uma condição para sua permanência. Pois 

apesar de ser o indivíduo que migra, a migração é uma estratégia familiar que se 

fundamenta no ciclo de vida, idade, sexo. (MENEZES, 2009). Assim a migração, 

como também o trabalho assalariado complementar, o artesanato ou o pequeno 

comércio são estratégias de reprodução social do campesinato, pensadas na longa 

duração em contextos limitadores para as condições de vida camponesa. 

Quando se volta para a terra, para uma nova terra, no processo de transformar o 

espaço do assentamento em lugar (GOMES, 2011) serão as mulheres que terão um 



papel importante na consolidação da família no novo lugar (WOORTMANN, 2014). 

Os conhecimentos relacionados ao preparo dos alimentos assim como das hortas e 

criação de pequenos animais nos quintais criam a base para o estabelecimento e a 

continuidade da vida familiar camponesa. 

No quintal que geralmente é contíguo à cozinha da casa, vemos um importante local 

de transmissão dos saberes relacionados à agricultura. É lá que as crianças são 

desde cedo integradas às atividades da casa, ao mesmo tempo que é o local de 

suas brincadeiras e do convívio familiar. As primeiras plantas cuidadas e plantadas 

pelos meninos e meninas, a alimentação das galinhas e a posse de algumas delas 

são os primeiros passos na formação enquanto futuros agricultores.  

No quintal da casa de Ana Paula, outra moradora do assentamento, filha de Dona 

Nena é possível ver uma série de plantas utilizadas na alimentação da família. A 

banana, o mamão, a laranja, o limão, a acerola, o abacate, a azeitona preta que em 

outros lugares é chamada jamelão, maracujá, manga, coco, jambo. Além de 

pimentas, coentro, couve, cebolinha, noni (planta exótica usada de forma medicinal). 

Do lado da casa há um grande galinheiro, com algumas dezenas de galinhas e um 

chiqueiro pra porcos.  

De acordo com Amaral e Guarim Neto (2008) citando Kumar e Nair (2004) os 

quintais ou homegardens, tem uma longa tradição em países tropicais em que se faz 

uma “combinação de árvores, arbustos, trepadeiras, herbáceas, algumas vezes em 

associação com animais domésticos crescendo adjacentes às residências”. Esses 

quintais são reservatórios de biodiversidade e contribuem significativamente para a 

alimentação familiar, além de terem nas mulheres geralmente suas cuidadoras 

principais. É nos quintais também que muitas vezes são feitas as experiências com 

variedades de plantas locais e não-domesticadas. (Oakley, 2004 apud Amaral e 

Guaraim Neto, 2008). 

 

A agroecologia e a produção familiar camponesa 

A família de Ana Paula composta por ela, o marido e quatro filhos, sendo três 

meninas e um menino vivia em Parnamirim antes do assentamento e não tinham a 

prática agrícola como parte de suas atividades e o marido de Ana Paula, diferente 



dela não vinha de família de agricultores. No entanto Ana Paula entrou no 

movimento sem-terra junto com a mãe e o padrasto e hoje é além de assentada, 

uma das participantes do projeto PAIS – Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável organizado pelo SEBRAE (Sistema Brasileiro de Apoio a micro e 

pequenas empresas). 

O projeto agroecológico começou no assentamento no ano de 2008 através do 

secretário de agricultura do município na época. Ele junto com um técnico do 

SEBRAE, foram até o assentamento oferecer o projeto e um grupo de dez 

moradores aceitaram a proposta. A ideia era fazer hortas em forma de mandala no 

quintal das casas, sendo que cada horta ficaria sob a responsabilidade de duas 

famílias. O sistema da horta em mandala idealizada por um engenheiro agrônomo 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro de origem senegalesa, Aly N’Diaye, 

consiste num galinheiro central com três canteiros circulares. As plantas 

selecionadas dependem de cada região e a diversidade de espécies é algo 

recomendado. 

Esse sistema tem por trás a proposta de uma produção de alimentos saudáveis sem 

uso de agrotóxicos, com pouco uso de insumos externos, visando à manutenção dos 

recursos naturais e incentivando a diversificação da produção. Isso significou para 

os agricultores envolvidos uma boa chance de melhoria de suas produções. Muitos 

deles já tinham hortas em seus quintais, onde plantavam cebolinha, coentro e alface, 

mas com o projeto e com os cursos oferecidos no decorrer do processo, foi uma 

oportunidade de conhecer outras técnicas e formas de plantio aperfeiçoando o que 

alguns já tinham. 

Hoje em dia, entretanto, em muitas casas já não há a horta em forma de mandala e 

os agricultores já não dividem mais cada horta em duas famílias. Acreditamos que 

essas mudanças tenham a ver com algumas características do campesinato que 

historicamente tem no trabalho familiar (cada família cuidando da sua própria terra) a 

sua base. Essas adaptações significaram, portanto, adaptações culturais ao projeto 

e se referem a um elemento importante para a agroecologia pensada como ciência 

que abarca saberes científicos e tradicionais. 

A essência do método agroecológico está, segundo Miguel Altieri (2012), na 

valorização da sabedoria camponesa. No entanto sabemos que na prática, 



principalmente de técnicos agrícolas e extensionistas rurais, nem sempre o 

conhecimento sobre os modos de vida dos agricultores, assim como seus valores e 

visões de mundo é considerado ou faz parte de suas metodologias de trabalho. A 

assimetria entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional ou popular 

ainda é muito evidente principalmente quando se trata de pessoas com baixa 

escolaridade. 

Mas, além disso, essa falta de consideração dos saberes tradicionais e das 

características sócio-culturais dos camponeses tem a ver também com a teoria 

agroecológica. Segundo Laura de Biase (2010), que analisou três diferentes 

perspectivas teóricas de agroecologia, a de Stephen Gliessman, Miguel Altieri e 

Sevilla-Guzmán, há que se colocar em pé-de-igualdade tanto os aspectos técnicos-

agronômicos quanto ecológicos e sócio-culturais se se pretende construir o que ela 

chama de uma agroecologia plena. 

A autora, mestre em Ecologia Aplicada, irá procurar na antropologia e na literatura 

clássica sobre a economia do modo de vida camponês, os fundamentos sócio-

culturais que caracterizam o campesinato, em especial para a questão de gênero. 

De Biase coloca que como uma economia não-capitalista, a unidade econômica 

camponesa deve ser considerada como o núcleo familiar que habita no 

estabelecimento rural. É a família a principal força de trabalho e é para responder as 

necessidades dessa família que é organizada a produção. Essa produção serve 

tanto para a alimentação doméstica quanto para o mercado, quando se busca uma 

renda que possa comprar o que não é produzido no estabelecimento. Esse é o 

escopo da teoria de Chayanov que marca que a produção agrícola camponesa tem 

como função primordial garantir que as necessidades da família sejam supridas, 

para apenas quando se extrai um excedente da produção é possível reinvestir no 

processo produtivo. 

Essa parece ser a realidade da maioria dos moradores do assentamento. Mas estes, 

além de venderem o excedente de sua produção para o mercado local e na feira de 

Macaíba que ocorre todos os sábados, também comercializam parte de sua 

produção para as escolas públicas do município, através do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Este possui em sua normativa, desde 2009 uma lei que obriga 

os municípios brasileiros comprarem 30% dos alimentos que vão para a merenda 



escolar da agricultura familiar. Isso significa pros agricultores a possibilidade de uma 

renda que pode chegar a nove mil reais por ano. 

Além dessa caraterística econômica da produção familiar, esta tem como 

característica marcante a divisão dos espaços do estabelecimento assim como das 

atividades a partir da categoria de gênero. É isso que Beatriz Heredia em seu texto 

clássico “A morada da vida” irá mostrar no capítulo “Casa-roçado”. Segundo esta 

autora que estudou um grupo de camponeses, entre foreiros (que pagavam ‘foro’ 

para os proprietários para poder viver e trabalhar na terra, um arrendamento) e 

pequenos proprietários marginais à plantation açucareira da Zona da Mata de 

Pernambuco, cabe a mulher a organização e controle das atividades vinculadas à 

casa e seu entorno, enquanto cabe ao homem as atividades relacionadas ao roçado. 

Mas não se trata de uma relação simétrica, mas marcada por hierarquia como 

também aponta Woortmann (1990). O roçado é o lugar da produção e onde é 

empregado o trabalho, enquanto que a casa é vista como o lugar do consumo e 

onde as atividades não são vistas como trabalho, o trabalho da mulher quando 

reconhecido é visto como ajuda. Além disso cabe ao homem, pai de família a 

responsabilidade de vender os produtos do roçado assim como este que tem a 

liberdade de definir como será gasto o fruto dessa venda. 

Essa situação observada por Heredia em 1979 tem aspectos diferentes do caso do 

assentamento que estamos observando. A divisão dos espaços ainda parece muito 

presente, no entanto, tanto o reconhecimento do trabalho da mulher em casa e no 

quintal como a liberdade de ir vender seus produtos parece ser uma realidade 

atualmente, principalmente depois do projeto das hortas agroecológicas. Este, 

parece ter provocado uma revalorização do espaço do quintal e consequentemente 

do trabalho da mulher que começou a fazer cursos e reuniões organizados pelo 

SEBRAE, a ir vender os produtos na feira agroecológica que por um tempo 

aconteceu em Macaíba também sob o auxílio desta entidade e criar a própria renda.  

De acordo ainda com Dona Graça, desde antes do assentamento, nos cursos e 

formações do MST, questões como a violência contra o corpo e a psique da mulher 

e a dependência do marido eram discutidas.  

“Eles sempre mostravam isso pra nós, o valor de nós trabalhar, de ter nossa 
independência. Tanto nossa independência física como financeira, nós ter o nosso, 
nós não depender só do homem pra...Porque a gente via muito homem, que a 



mulher as vezes ia e falava - ‘fulano me dá um dinheiro pra eu comprar assim, assim, 
assim pra mim’ – ‘ah não tenho, não posso, eu já trabalho pra lhe dá de comer!’, 
como se a mulher vivesse só dum prato de comida, e que não é né. A gente sabe 
que a gente vai além disso. 
Luna: Mas ás vezes quando não se dá conta, vai né.. 
D. Graça: Vai. Se acostuma com aquilo e vai sofrendo, vai apanhando. Apanhando 
de todas as formas. Apanha do homem, apanha da vida, não se valoriza. E assim a 
gente, a gente trabalhando, tendo a nossa condição financeira, sendo independente 
é bem melhor. 
Luna: E a senhora acha que conseguiu isso com as hortas aqui? 
D. Graça: Olha eu não vou dizer a tu que as horta me deu, me deu assim...lucros. 
Porque são..é pequeno, são poucas. Ela se torna melhor pra gente na época da 
merenda escolar. Porque a gente já sabe direto onde vai deixar né, que é nas 
escolas. Mas ela me mostrou...me mostrou o meio de eu sair e vender lá fora. 
Porque até aí eu negociava na feira, vendendo ovos de granja, a gente comprava 
aquelas caixa de ovos e ia revender. Depois que eu vim pra cá e que eu conheci as 
hortas ai que eu comecei a levar as verduras e feijão, batata, macaxeira, milho na 
época. O que a gente tem...” 

 

É possível pensar num rearranjo, ou um novo desenho gerado pela valorização das 

hortas como algo que poderia ser comercializado e tendo um mercado direto (o 

mercado institucional da alimentação escolar). Mas além do próprio ganho 

monetário, o que realmente se mostra importante para ela é como isso revalorizou 

todo processo, criou as condições de sua permanência e gerou um aprendizado, 

impossível de ser desfeito. Seus projetos futuros de integrar o filho e sua família, 

além dos netos que já vivem com ela na dinâmica da casa é o que gera um sentido 

comum ao que está sendo feito. 

Considerações finais 

Este artigo é resultado das primeiras aproximações de campo e da temática e 

portanto revelam falhas e lacunas ainda a serem preenchidas. O que nos motiva a 

apresentar essas reflexões e recortes de falas dos interlocutores é situar 

socialmente esses saberes tradicionais que hoje são objeto de procura em áreas 

como a agroecologia e que muitas vezes podem ser pensados de forma 

essencializada. Quando o que vemos é justamente um processo de manutenção e 

transformação paralelas. Ao mesmo tempo em que os saberes geram a 

possibilidade de continuidade do patrimônio familiar, constituem sua peculiaridade e 

de certa forma uma identidade, são práticas e valores tradicionais enraízados que 

criam situações de opressão e submissão de mulheres e que, portanto 

comprometem a continuidade da própria dinâmica familiar e do projeto camponês. 



Ou seja, são condições ambíguas que impedem qualquer posicionamento absoluto. 

São práticas e ao mesmo tempo, agenciamentos, resistências e projetos que 

buscam na novidade e no “saber dos antigos” a força para sua permanência e 

sobrevivência.  
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