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RESUMO
RANIERI, Guilherme Reis. Levantamento etnobotânico das plantas alimentícias nos municípios
de Areias e São José do Barreiro – SP: um patrimônio nos quintais urbanos, 2018, 165 páginas.
Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) - Programa de Pós Graduação em Ciência
Ambiental - Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Nas cidades de São José do Barreiro e Areias, no Vale do Paraíba Paulista é possível encontrar
dentro do centro urbano características associadas à ruralidade, como o cultivo de hortaliças e frutas
nos quintais, além da presença de detentores de um conhecimento botânico sobre plantas
alimentícias. Os quintais, as plantas e os saberes são considerados patrimônio, apresentando a
contextualização para a construção de uma definição integradora, tendo em vista os saberes
etnobotânicos e suas peculiaridades dentro da população estudada. Dessa forma, o presente
trabalho teve como objetivo caracterizar o uso de dessas plantas alimentícias nesses quintais, com
vistas a identificar as vulnerabilidades nas quais plantas e os saberes a elas associados estão
sujeitos. Foram entrevistados 67 residentes dos dois municípios, e encontradas 172 espécies e
variedades alimentícias, das quais 31 são consideradas espontâneas. Nos quintais, foram listadas
ainda 20 espécies que possuem potencial na alimentação, mas não foram citadas. O conhecimento
de plantas alimentícias da população é notável, contudo, diversos processos podem comprometer
a transmissão desses saberes. Esses patrimônios estão sujeitos ao desaparecimento, de forma que
os saberes botânicos detidos por parte da população também estão em risco.
Palavras-chave: Etnobotânica, Patrimônio, Plantas alimentícias não convencionais (PANC)
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ABSTRACT
RANIERI, Guilherme Reis. Levantamento etnobotânico das plantas alimentícias nos municípios
de Areias e São José do Barreiro – SP: um patrimônio nos quintais urbanos, 2018, 165 páginas.
Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) - Programa de Pós Graduação em Ciência
Ambiental - Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
In the cities of São José do Barreiro and Areias, in the Vale do Paraíba Paulista, it is possible to
find in the urban center, characteristics associated with rurality, such as the cultivation of
vegetables and fruits in the homegardens, besides the presence of holders of a botanical knowledge
about edible plants. The homegardens, the plants and the knowledge are considered heritage,
presenting the contextualization for the construction of an integrative definition, in the perspective
of ethnobotanical knowledge and its peculiarities in that population. Thus, the present work aimed
to characterize the use of these food plants in these homegardens, in order to identify the
vulnerabilities in which plants and the associated knowledge are associated. We interviewed 67
residents in the two municipalities, and are found 172 edible species and varieties of plants, of
which 31 are considered spontaneous. In the homegardens, 20 species have potential for humans
consumption, but were not mentioned. The knowledge of food plants in the population is
remarkable, however, several processes can compromise the transmission of these knowledge.
These heritage is subject to disappearance, so that the botanical knowledge held by the population
is also at risk.
Key-words: ethnobotany, heritage, unconventional edible plants
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1. APRESENTAÇÃO
Durante a minha graduação, tive a oportunidade de conhecer a região norte do Vale do
Paraíba Paulista em uma visita de campo com uma equipe de pesquisa, que iniciava suas
investigações no local. Na época, especialmente para mim, crescido em uma grande cidade, foi
uma grande surpresa visitar as pequenas cidades que exalavam história, tão diferentes de tudo que
eu já havia visto. Seria essa a minha primeira ida a campo dentro de um projeto maior, assim como
meu primeiro contato com a região. Acompanhando a orientação da equipe, e já com algum olhar
científico, conhecemos fazendas, visitamos os centros históricos e as referências de cultura material
pelas cidades.
Apesar da grande curiosidade despertada em mim, das lembranças da cidade pacata com
amigos conversando nas praças, dos casarões e das fazendas, não dei continuidade àquela
investigação. Contudo, concluída a graduação, associei-me novamente a esse mesmo grupo de
pesquisa de forma que meu projeto, já embebido nas lembranças e experiências de campo,
encaminhou-se novamente para investigar a região. As lembranças do urbano repleto de ruralidade,
dos quintais e suas hortaliças, dos pés de frutas carregados pelas ruas, inspiraram este trabalho.
A pesquisa, que parte da perspectiva de que o cultivo de plantas alimentícias nos quintais e
os saberes a elas relacionados são um patrimônio, tem como objetivo identificar e caracterizar o
uso de plantas alimentícias em quintais, nos municípios de Areias e São José do Barreiro, com
vistas a identificar as vulnerabilidades nas quais elas e saberes a elas associados estão sujeito. Como
objetivos específicos, inventariar a diversidade de plantas alimentícias nos quintais de Areias e São
José de Barreiro e os saberes e usos a ela associados; identificar as espécies vegetais alimentícias
utilizadas pelas comunidades, assim como as espécies com potencial de consumo com ocorrência
nos quintais; registrar hábitos referentes ao cultivo e à preparação dos alimentos recebidos e
transmitidos com o passar do tempo e, por fim, identificar os fatores que compõem a
vulnerabilidade de desaparecimento do uso de certas plantas ou de certos preparados alimentares.
A presente dissertação busca também, a partir do referencial fornecido pela etnobotânica
urbana, ampliar as definições e os aspectos considerados pelos trabalhos focados em patrimônio,
contribuindo com a construção das definições de patrimônio e daquilo que ele é capaz de abranger.
Os esforços para essa análise contemplam diversos tipos de conhecimento, oriundos de
campos disciplinares distintos, como a Agronomia, a Nutrição, a Botânica, a História ambiental, a
11

Sociologia e a Antropologia. O somatório de visões e abordagens expressa o esforço
interdisciplinar próprio da temática ambiental. Enfrenta-se mais uma vez um desafio: será que a
abordagem para cada conceito, determinada pelas disciplinas, é capaz de promover a compreensão
conceitual entre elas?
Desde o princípio, na escolha do tema e do objeto de estudo, houve a preocupação em
buscar diálogo entre os autores e entre as suas disciplinas de origem. Essa atenção também se
manifestou na justificativa da escolha do objeto de estudo, no delineamento das coletas e, acima
de tudo, na definição dos municípios, Areias e São José do Barreiro.
A ocupação da região está historicamente associada ao cultivo de café, mas remete ainda
à cultura tropeira, na constituição de povoamentos em torno de antigas rotas comerciais que
permeavam a região (CARPEGEANI; FILHO, 2009). Até hoje, é possível encontrar marcas da
cultura cafeeira, seja nas fazendas e edificações, como brasões e estampas de ramos de café na
praça central e na igreja.
Os municípios preservam aspectos que revelam seu padrão de desenvolvimento ao longo
das estradas que conectam a região, com os centros históricos ainda relativamente conservados;
mantêm também parte do padrão construtivo, como as ruas calçadas em paralelepípedo, as casas
edificadas no alinhamento das ruas, os casarões e o casario em estilo neoclássico, que marcou a
região durante a próspera fase de cultivo de café (CARRILHO, 2006; FILHO, 2009; CRUZ, 2011;
ZANIRATO, 2016).
Como estudo de caso, a escolha dos municípios de Areias e São José do Barreiro deu-se
pela lenta renovação do solo urbano na região, de forma que preservou a tipologia das residências,
assim como a prática da agricultura dentro do urbano. A lenta renovação socioespacial e grande
parcela da população urbana com vínculos com o rural permitiram conservar conhecimentos e
práticas de usos alimentícios de plantas. As dinâmicas socioeconômicas da região permitiram que
esses conhecimentos ainda existam nessas cidades, ainda que com riscos de desaparecimento, seja
pela adoção de novos padrões de consumo, ou pelas dificuldades de transmissão do conhecimento
e desaparecimento de quintais.
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1.1 Sobre a organização da dissertação
O trabalho foi dividido em 6 capítulos, onde, no primeiro, trouxemos uma breve discussão
dos principais conceitos que permeiam a pesquisa, as escolhas e os caminhos teóricos pelos quais
nos embasamos e suas definições. Os saberes e as plantas, dentro da perspectiva da etnobotânica
urbana, são assumidos dentro de uma visão de patrimônio; desejo registrá-los porque os percebo
sujeitos ao desaparecimento.
No segundo capítulo, definiram-se os materiais e métodos utilizados, contextualizando e
explorando as características e peculiaridades das cidades selecionadas para o presente estudo. Na
exposição da metodologia, tratamos tanto de aspectos associados à realização das entrevistas,
quanto da identificação das plantas nos quintais. Utilizamos o inventário como ferramenta para
registrar quais as plantas presentes nos quintais e o uso dado à elas. O inventário norteou as
discussões a respeito da vulnerabilidade em que o uso de certas plantas e a transmissão desse
conhecimento pode estar sujeito. Para tanto, o inventário foi abordado como um instrumento
estratégico para a conservação do patrimônio definido pelos órgãos de proteção (GASTAL;
SARAGOUSSI, 2008; FREIRE, 2012, ZANIRATO, 2016). Inventariar gera conhecimento e
fornece subsídios para a implantação de políticas de salvaguarda, assim como cria possibilidades
de articulação e mobilização social, permitindo que pessoas e grupos se envolvam no processo de
inventariação (MULLER, 2012; UNESCO, 2016).
Inventariar, segundo as definições utilizadas pelo IPHAN (2000) e por Zanirato e
Cavicchioli (2016), é um processo de tornar conhecido, identificar, necessitando de descrição
acurada para sua adequada classificação. Dessa forma, ele deve ser emblemático daquilo que se
propõe a descrever, compondo uma amostra representativa. Outra característica de um inventário
é ser sistemático, com critérios claros de inclusão e exclusão de seus elementos constituintes - caso
contrário, pode ser definido apenas como uma listagem, perdendo sua representatividade,
coerência, homogeneidade e não cumprindo seu propósito.
O inventário, segundo Simão (2010) e UNESCO (2016), enquanto instrumento técnico de
identificação do patrimônio, é tradicionalmente utilizado pelas agências de preservação, com o
objetivo de produzir conhecimento sobre determinado bem cultural. Dessa forma, é realizado
através de rigor técnico embasado em procedimentos pré-determinados.
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O inventário é parte integrante da salvaguarda do patrimônio instituído, porque permite que
o público seja sensibilizado, ressaltando a sua importância para suas identidades individuais e
coletivas. Também permite que, através do acesso público, seja promovida a criatividade e a
autoestima dos grupos e indivíduos envolvidos. Pode, ainda, fomentar planos de salvaguarda do
patrimônio que foi inventariado (UNESCO, 2016).
Por identificação, a UNESCO (2016) define como “o processo de descrever um ou vários
elementos específicos do patrimônio cultural imaterial em seu contexto próprio e distingui-lo dos
demais”. Dessa forma, tendo identificado um certo número de elementos do patrimônio, é possível
decidir quais medidas podem ser tomadas para sua salvaguarda. Das medidas listadas pela
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003), tanto a
investigação quanto a documentação são os passos iniciais para a execução de um inventário.
No terceiro capítulo, são abordados os conceitos de ruralidade e de pequenas cidades, com
base nos dados econômicos e sociodemográficos expostos no capítulo anterior. Esses dois
conceitos são fundamentais no entendimento das dinâmicas da região e, portanto, nas
vulnerabilidades ao desaparecimento que saberes, plantas e quintais estão sujeitos.
No quarto capítulo, os quintais e os saberes são delimitados dentro da categoria de
patrimônio. Além de embasar esses dois importantes conceitos, é apresentada a contextualização
para a construção de uma definição integradora de patrimônio, que agrega o natural, o cultural, o
material e o imaterial em uma mesma terminologia, tendo em vista que são indissociáveis. Dentro
dessa perspectiva, são pormenorizados os determinantes para que esse patrimônio ainda exista
nessa região.
No quinto capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa de campo nas cidades de
São José do Barreiro e Areias, compondo um inventário etnobotânico. Para tanto, os quintais que
possuem cultivo foram caracterizados, trazendo as suas configurações, formas de manejo, produção
de hortas e usos mais comuns, assim como as impressões em campo durante a aplicação da
metodologia. Foram expressos o perfil dos entrevistados, em relação à sua idade, ocupação,
dinâmica familiar, assim como relação de manejo e trato com o quintal. As plantas coletadas foram
identificadas em relação a seus usos e nomes populares, incluindo não apenas as apontadas pelos
entrevistados, mas também as existentes no local, passíveis de uso como alimento.
O sexto capítulo é dedicado às vulnerabilidades às quais o patrimônio inventariado está
sujeito, particularizando as causas de cada uma dessas vulnerabilidades. Buscando responder aos
14

objetivos específicos, também são registradas considerações sobre patrimônio, agricultura e
etnobotânica urbana, assim como relações entre patrimônio e identidade dentro do objeto da
pesquisa. Outras considerações importantes que constam nesse capítulo são notas e percepções a
respeito da aplicação dos métodos em pequenas cidades, que, por suas peculiaridades, merecem
atenção especial no planejamento das atividades e em relação aos limites da metodologia usada
para, por exemplo, populações estritamente urbanas e para populações consideradas tradicionais.
Por fim, antes das considerações finais, apresentamos uma breve reflexão sobre a pertinência do
conceito de plantas alimentícias não convencionais (PANC), suas contradições e as possibilidades
de sua aplicação.
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2. CAMINHOS E PERCALÇOS DA PESQUISA
2.1 A etnobotânica e sua aplicação
Como requisito dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da
Universidade de São Paulo, além de explorar temáticas ligadas às ciências ambientais, buscou-se
como norte a dissolução de barreiras disciplinares, visando à interdisciplinaridade (FLORIANI,
2004).
Os objetos complexos, comumente abordados pela ciência ambiental, são melhor
compreendidos quando somam-se ferramentas e teorias de diversas disciplinas (FUNTOWICZ;
RAVETZ, 1997; LEFF, 2011). Portanto, dedicou-se esforço para elucidar as discussões sobre os
principais conceitos utilizados e o seu processo de construção, partindo do pressuposto de que
possuem múltiplos significados.
O trabalho foi fortemente influenciado pelos conceitos da etnobotânica, a interface entre as
ciências naturais e as humanas - a Botânica, a História e a Antropologia - de forma que per se
oferece ferramentas mais adequadas para esse tipo de trabalho (ALBUQUERQUE; HURRELL,
2010).
A etnobotânica é a ciência que estuda as relações de grupos humanos com seu ambiente
vegetal, levando em conta o modo com as populações usam recursos vegetais e a influência desse
processo nas atividades da comunidade (DAVIS, 1995; ALEXIADES, 1996; ALBUQUERQUE;
HURRELL, 2010). Dessa forma, localiza-se dentro do campo da multidisciplinaridade, utilizandose de aspectos, métodos, conceitos e ferramentas tanto das ciências biológicas quanto das ciências
sociais, com um enfoque especial sobre a antropologia.
Para Oliveira et alii (2009), a etnobotânica é uma ciência nova e ainda pouco sistematizada
se comparada com outras ciências, e também tem forte viés interdisciplinar, por aliar fatores
culturais e ambientais, as concepções desenvolvidas por certas culturas sobre as plantas e o
aproveitamento que se faz delas. A etnobotânica, dessa forma, situa-se como chave para o estudo
das mais diversas relações entre populações e plantas, representando importante ferramenta ao
desenvolvimento e compreensão de espécies úteis (MING, 2009).
As pesquisas etnobotânicas focam na caracterização de comunidades e uso das plantas,
dando maior ênfase a plantas ritualísticas, medicinais ou alimentícias, por exemplo. Em Strachulski
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e Floriani (2013), os autores caracterizaram categorias de uso, dentro de diferentes unidades de
paisagem, como alimentar, artesanal, madeira para construção, forragem ou adubo, madeira para
lenha, medicinal, mágico, ornamentação e sombra. Quando pensamos especialmente em plantas
para finalidade alimentar, vale lembrar que o enfoque pode ir além das espécies cultivadas,
abrangendo as plantas fruto de coleta (PILLA, 2006).
Estudos etnobotânicos permitem obter informações que fortalecem o conhecimento de
espécies vegetais por populações humanas. Podem atuar como instrumentos de salvaguarda face
tanto à degradação ambiental, quanto à inclusão de novos elementos culturais, associados ainda à
desagregação de modos de vida, o saber fazer, conhecimentos populares e mesmo a perda de
patrimônio genético (AMOROZO E GELY, 1988; COSTA, 2015).
Na América do Sul, segundo a sistematização feita por Oliveira et alii (2009), os temas mais
abordados, em ordem decrescente de ocorrência são: plantas medicinais, a domesticação e origem
da agricultura, a arqueobotânica, as plantas comestíveis, os sistemas agroflorestais e quintais e
ainda, estudos cognitivos e históricos. Atualmente, o enfoque da etnobotânica não está restrito
apenas às "sociedades tradicionais".Enfocam também sociedades industrializadas e nãoindustrializadas, ao lado de populações tradicionais e não tradicionais (BEGOSSI, 2001). Ainda,
alguns trabalhos tratam ainda, especificamente, da etnobotânica urbana (ALBUQUERQUE;
HURRELL, 2010). Os trabalhos etnobotânicos, em geral, não tratam diretamente da influência da
ruralidade na manutenção do conhecimento, ou, nas discussões de que, se ele, de fato, se enquadra
na categoria de patrimônio cultural tal qual definido pelos órgãos de proteção. Essa é uma das
lacunas cujas discussões pretendem-se fomentar através do presente trabalho.
Especificamente, a presente pesquisa voltou-se para a etnobotânica urbana, onde a
discussão a respeito do conhecimento botânico tradicional e não-tradicional tem um foco evidente.
Considera-se que, diferentemente dos trabalhos etnobotânicos convencionais, focados em
comunidades tradicionais, o urbano está em um contexto culturalmente heterogêneo, transmitido
oralmente, mas também pelos veículos de comunicação e mídia. As relações estabelecidas entre a
produção e o consumo também são diferenciadas, onde nem sempre o consumidor de um alimento
é o seu produtor (HURRELL, 2014). Os termos tradicional e não-tradicional são considerados
mutuamente não-exclusivos, e em especial "o conhecimento botânico não-tradicional é usualmente
associado com áreas urbanas" (Idem, p. 5).
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Os entrevistados são os moradores do centro urbano, dos quais muitos ainda cultivam
alguns alimentos nos espaços dos quintais. Essa população não tem, contudo, vínculo direto com a
agricultura, que é na maioria dos casos, considerada uma atividade secundária. Muitos deles
passaram a infância na área rural, mas vieram para o centro urbano pelas mais diversas razões,
como maior facilidade de deslocamento, proximidade com os serviços públicos ou em busca de
outras condições de emprego e de vida. Dessa forma, não podem ser considerados como uma
comunidade tradicional, e muitos deles nem ao menos se consideram agricultores – o cuidado da
horta e do pomar está em um universo próximo das tarefas domésticas, que inclui o cuidado com
o quintal, assim como uma atividade de lazer mantida por hábito.
Hurrell (2014) cita que o conhecimento etnobotânico não-tradicional tem como
características ser complexo, relacionado com um sistema pluricultural, mas também com tradições
de família, podendo aumentar a diversidade de plantas oferecidas, somando as variedades
cultivadas às oferecidas no mercado regular. Ainda, o autor afirma que o conhecimento é
adaptativo, dinâmico, construído pelas interações dos diferentes atores urbanos. A transmissão do
conhecimento botânico urbano é multidimensional, sendo transmitido simultaneamente entre
gerações e entre indivíduos de uma mesma geração, de forma complexa e muito rápida,
especialmente se associado aos meios de comunicação em massa.
No caso das cidades selecionadas para o presente estudo, devido à forte influência da
ruralidade, das peculiaridades de sua localização, de seu processo de desenvolvimento e de suas
características socioeconômicas, possui aspectos associados ao conhecimento botânico tradicional,
caracterizado pela transmissão oral intergeracional (HURREL, 2014) e pela relação direta entre
produção e consumo - o autoconsumo se faz presente - pela produção em quintais, dentro do
contexto da agricultura urbana (MOUGEOT, 2000).
A abordagem da etnobotânica urbana é vista como adequada para o presente trabalho, por
contemplar os dois tipos de conhecimento, o tradicional e o não-tradicional, sumarizado pelo termo
conhecimento botânico local (HURRELL, 2014, p.9). Em outras palavras, sobre o conhecimento
da identificação, da coleta, do cultivo, do preparo e do consumo de plantas alimentícias, em especial
aquela que assumiremos como não convencionais para o grande mercado.
A ruralidade é outro importante conceito dentro da análise, vista como um determinante
para que esse conhecimento ainda exista dentro das cidades, sendo em geral associado com áreas
rurais ou mais próximas da agricultura. A ruralidade pode ser observada seja no modo de vida, no
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comércio de bens agrícolas, ou nas atividades de agricultura dentro do urbano. Ela é primordial na
manutenção de quintais enquanto espaços de cultivo, assim como nos conhecimentos associados a
esse manejo e ao uso das plantas.
O conceito de ruralidade refere-se a uma manifestação dentro das cidades, segundo
Wanderley (2002) e Carneiro (2007), como um fragmento vivo do rural que permeia o urbano,
associado à formas de sociabilidade, de formas de vida, de força de trabalho com atividades
agrícolas, de proximidade com o campo e com a natureza.
O patrimônio é outro conceito-chave que embasa as análises. Para tanto, há que se fazer a
distinção entre o patrimônio sentido, vivido e o patrimônio instituído, ativado. O patrimônio sentido
resulta de significações construídas com base no tempo e na continuidade, com base em
sentimentos. O outro patrimônio, o ativado ou instituído, é uma construção social, o resultado de
uma ação institucional - a escolha de patrimonializar certos bens em detrimento de outros. Pode
haver sobreposição entre esses patrimônios, mas pode haver descompassos - nem tudo que é
sentido e vivido com um patrimônio tem suporte institucional, assim como nem tudo que é
instituído pelo estado é visto ou identificado pela população como um patrimônio (ZANIRATO,
2016).
Considera-se que o conhecimento botânico local apresente diversas características que nos
permitem considerá-lo como um patrimônio, instituído, ou não. Dentro das muitas definições
existentes, o termo patrimônio aqui será considerado como "os elementos materiais e imateriais,
naturais ou culturais, herdados do passado ou criados no presente, que uma pessoa ou um grupo
tem como um bem e que objetiva sua proteção" (ZANIRATO, 2016).
O patrimônio é visto também em termos de relações simbólicas e sociais "capazes de operar
uma mediação sensível entre passado, presente e futuro" (GONÇALVES, 2015, p. 216), ou seja,
como diferentes interpretações do experimentar a passagem do tempo. Segundo Hernandes (2005,
p.130):
O patrimônio cultural inclui os usos do passado no presente, e a sociedade contemporânea
tem-se dedicado pouco à ativa presença do passado que nela se inclui. Existe um
importante vazio em relação ao modo como as sociedades recordam o passado e como o
incorporam no presente.

Em outras palavras, a percepção da passagem do tempo, do que existiu, existe ou pode
existir, e do possível desaparecimento (GONÇALVES, 2015), será assumido como aquilo que
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define o que pode ser considerado patrimônio. Segundo Hernandes (2005), o termo está
relacionado com aquilo que foi legado do passado, aquilo que se deseja preservar. Dessa forma,
"os objetos do patrimônio permitem interpretar a história e o território no tempo e no espaço"
(Idem, p. 129). O registro dessas práticas, dentro dessa concepção, é um dos primeiros passos para
essa salvaguarda.
Nessa abordagem, as plantas, além dos saberes que compõem os esforços da pesquisa
etnobotânica, também são consideradas patrimônio (JARDEL; BENZS, 1997), assim como os
conhecimentos propriamente ditos do solo, da fauna e flora, dos recursos naturais e seu manejo; os
sistemas de crenças, valores e costumes, além de ideais estéticos e ideológicos. Ainda, somam-se
ao vocábulo patrimônio as técnicas produtivas e o manejo, a variedade de plantas e animais,
especialmente a biodiversidade resultante da manipulação e seleção genética.
O enfoque abordado no presente trabalho é próximo do conceito corrente de "patrimônio
cultural", de um saber/prática continuado entre gerações, sendo recriado e transmitido através do
tempo (IPHAN, 2017a) e correndo o risco de desaparecer (ZANIRATO, 2016), em especial pelas
mudanças na sua transmissão do conhecimento e da sua relativa aplicação. Próximo porque não
precisa necessariamente ser reconhecido pelos órgãos de proteção da cultura e da natureza para ser
valorado pelos que com ele se identificam (ZANIRATO, 2016; ZANIRATO, 2017).
Em sintonia com Santilli (2015), a respeito de saberes e práticas alimentares, o cultivo de
plantas alimentícias e a agricultura, enquanto parte do alimentar-se, estão impregnados de cultura,
envolvendo "escolhas, símbolos e classificações" (Idem, p. 586). Segundo a autora,
Se os sistemas alimentares diferentes correspondem a sistemas culturais distintos os
produtos, práticas e saberes alimentares locais se tornaram símbolo de resistências
culturais contra a homogeneização. Afinal, os alimentos expressam tradições e práticas
culturais das comunidades que os produzem e consomem, e estão inseridos em sistemas
sociais e culturais específicos, que atribuem distintos significados ao que se come, como,
quando e com quem se come. Sistemas alimentares locais portam referências culturais
que devem ser preservadas (SANTILLI, 2015 p.586).

De encontro com a afirmação acima, quando a autora refere-se a "resistências culturais
contra a homogeneização", trata-se da possibilidade desses saberes e plantas, por diversas razões,
estarem sob risco de desaparecimento, de enfraquecimento ou de descaracterização perante forças
homogeneizadoras. Esses saberes, associados à culinária, referentes aos usos de certas plantas,
considerados patrimônios, estão em risco de perda, de desaparecimento (COSTA; CASTRO, 2008;
GONÇALVES, 2012), em processo acelerado de urbanização e globalização.
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A globalização é aqui entendida como "um processo progressivo de homogeneização e de
perda da diversidade nos planos econômico, ecológico e cultural" (HERNANDES, 2005, p. 129).
No caso aqui tratado, ela pode influenciar na substituição de hábitos alimentares particulares por
hábitos homogêneos.
2.2 Saberes sobre plantas alimentícias
Uma das temáticas enfocada é a disciplina dentro da botânica econômica, que estuda os
usos alimentícios das plantas pelas populações humanas, denominada em italiano de fitoalimurgia1.
No Brasil, ainda são incipientes as revisões e os trabalhos nesse sentido, que ainda não possui
nomenclatura própria, centra-se em listar plantas alimentícias ou seus usos regionais,
especialmente em comunidades não-tradicionais, rurais e urbanas. A maioria das referências sobre
o assunto é estrangeira, de forma que há uma lacuna sobre as plantas consumidas, sua forma de
propagação, forma de uso e relação com as comunidades no cenário nacional
Na literatura, verifica-se que os trabalhos envolvendo etnobotânica de quintais concentramse principalmente em dissertações e teses, cujo acesso da maioria da população é restrito, apesar
de tratar-se de um tema de relevância e que desperta interesse. Termos como yuyuos, malezas
comestibles, piante spontanee commestibili, edible weeds, novel crops, edible plants, food plants e
plantas alimentícias não convencionais estão espalhados pela literatura, de forma que é preciso um
esforço na sua sistematização e difusão. Por fim, os dados baseiam-se em trabalhos com fontes em
outros países, que não refletem as características e peculiaridades da nossa flora, assim como faltam
estudos aprofundados sobre a composição nutricional para a nossa realidade.
Meu envolvimento com movimentos sociais ligados à agricultura urbana2 contribuiu para a
percepção de que o conhecimento sobre esse assunto deva ser aplicado e ter contribuição social. A
corroboração de que certas espécies, atualmente ou outrora, são consumidas é muito importante
para os agricultores e para a sociedade. A chancela de que o aproveitamento de plantas comestíveis
(muitas delas pouco comuns, negligenciadas, não convencionais) é saudável, ajuda a fomentar o

1

SCACCABAROZZI, S. Etnobotanica e alimentazione: riflessioni antropologiche sull'utilizzo delle piante
spontanee. Dissertação. Università Degli Studi di Milano, 2015.
2
Movimento Urbano de Agroecologia (MUDA-SP).
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seu consumo, representando maior segurança alimentar, sua diversificação e até mesmo um novo
produto a ser comercializado pelos agricultores.
Pude observar, ao menos em hortas urbanas na cidade de São Paulo, a presença de plantas
alimentícias não convencionais (PANC)3. Esse termo, apesar de abrangente e utilitarista, inclui as
espécies cultivadas e silvestres, nativas ou exóticas, espontâneas ou não, passíveis de uso enquanto
alimento (KINUPP; LORENZI, 2014). Essas plantas estão presentes em grande quantidade em
hortas urbanas 4 , são conhecidas por parte da população, mas os usuários da horta alegam
insegurança na sua identificação e consumo. Em visitas às feiras orgânicas de São Paulo, onde os
feirantes também são agricultores, pudemos perceber que algumas dessas plantas são até
comercializadas, mas os próprios agricultores têm dúvidas em relação ao seu uso como alimento5.
Dessa forma, pode haver mercado para essas plantas, mas falta informação enquanto engrenagem
que fomente tanto a produção, quanto oriente o consumidor6.
Em relação à produção para o autoconsumo, essas plantas podem representar maior
segurança alimentar, maior oferta perante a sazonalidade de hortaliças e maior autonomia,
aproveitando vegetais que seriam desperdiçados por desconhecimento (KINUPP, 2007).
Os estudos desses usos são mais comumente realizados dentro da etnobotânica, que visa
não apenas listar ou mapear essas plantas, mas registrar suas formas de uso, de cultivo, de manejo,
de forma a entender a relação da comunidade com suas plantas. Existem alguns trabalhos nesse
sentido, oriundos da Agronomia e da Botânica em si, mas, de certa forma, carecendo de diálogo
com outros campos da ciência.
A biodiversidade presente nos quintais, expressa em plantas silvestres e cultivadas, pode
conter diversas variedades não comerciais, que caíram em desuso em outras regiões, assim como
um conhecimento associado ao seu uso. Em vários levantamentos feitos em quintais urbanos e
rurais (e. g. LAMONT; ESHBAUGH; GREENBERG, 1999; BLANCKAERT, 2003; CORLETT;
DEAN; GRIVETTI, 2003; KINUPP, 2007 EICHEMBERG; AMOROZO; MOURA, 2009;

3

Esse tema será abordado em profundidade no Item 4.1.2
Trabalho apresentado no I Simpósio de Horticultura Orgânica e Biodinâmica de Botucatu, 2015, não
publicado.
5
Trabalho apresentado na IX Jornada de Plantas Medicinais de Botucatu, não publicado.
6
Nesse sentido, em parceira com o Instituo Kairós, desenvolvemos a cartilha "Plantas Alimentícias Não
Convencionais", que lista sugestões de consumo e preparo para quarenta espécies comuns as feiras orgânicas de São
Paulo.
Disponível
no
endereço:
<http://institutokairos.net/wp-content/uploads/2017/08/Cartilha-GuiaPr%C3%A1tico-de-PANC-Plantas-Alimenticias-Nao-Convencionais.pdf>.
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2010;
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POCHETTINO;
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et

alii,

2010;

LEMA,

2012;

EICHEMBERG; AMOROZO, 2013; BATISTA; BARBOSA, 2014) foi encontrada grande
diversidade de plantas alimentícias, incluindo espécies e variedades consideradas não
convencionais.
Há, ainda, uma série de pesquisas apontando os quintais (homegardens) e as atividades
agrícolas dentro do urbano, não apenas como detentores, mas como promotores da conservação da
biodiversidade, trazendo diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais (e. g. MOUGEOT,
2000; DEELSTRA; GIRARDET, 2000; OAKLEY, 2004; ALBUQUERQUE; ANDRADE;
CABALLERO, 2005; AMOROZO, 2008; GALLUZZI; EYZAGUIRRE; NEGRI, 2010;
BATISTA; BARBOSA, 2014).
Isso sinaliza que os quintais podem ser espaços de manutenção da diversidade vegetal e do
conhecimento acerca dos usos dessas plantas. O sistema de conhecimentos inclui, dessa forma, as
plantas e sua identificação, suas formas de uso, de preparo, de consumo, sendo assim considerado
um patrimônio que está vulnerável ao desaparecimento. Essa vulnerabilidade advém de mudanças
nos hábitos alimentares (HERNANDES, 2005), da interrupção na transmissão do conhecimento e
da descontinuidade no cultivo de certas espécies e variedades (CARNEIRO, 2004), de forma que
é perdida a capacidade de identificá-las e utilizá-las na alimentação.
Diversas plantas tidas como silvestres, espontâneas ou, ainda, ruderais, têm potencial
comestível (CARNEIRO, 2004; RAPOPORT et alii, 2009), assim com espécies cultivadas, muitas
vezes, para fins ornamentais ou medicinais. Essas plantas ocorrem nos quintais e, por
comportarem-se como espontâneas, multiplicam-se independentemente de serem cultivadas, e são
vistas como daninhas.
Trabalhos referentes às listagens das principais plantas consideradas daninhas, voltadas
especialmente para o setor agrícola, indicam que essas espécies possuem fácil dispersão e
propagação e são pouco exigentes em relação ao cultivo. Muitas delas possuem ocorrência
cosmopolita, dentre elas, diversas plantas comestíveis. Carneiro (2004). Em levantamento
realizado em quatro municípios do Rio Grande do Sul, foram localizadas 43 espécies com potencial
alimentício, das quais é possível o consumo direto ou com processamento mínimo, com ocorrência
nas ruas e em terrenos baldios e praças. Ainda, segundo Rapoport et alii (1998), 89% das plantas
cosmopolitas invasoras mais agressivas e amplamente distribuídas são comestíveis ou possuem
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partes de usos alimentícios. O seu aproveitamento é, contudo, limitado, e depende da capacidade
de cada comunidade ou indivíduo de reconhecê-las enquanto alimento e de saber transformá-la em
algo comestível.
Há também um grande potencial dentro das espécies com potencial na alimentação humana
e do seu conhecimento na resolução de algumas questões referentes à soberania alimentar,
especialmente em um contexto aonde a diversidade de espécies e produtos alimentícios vem
diminuindo, aumentando nossa dependência de algumas poucas espécies. Adaptações nesse
sentido são importantes, por exemplo, frente às mudanças climáticas e para aumento da oferta e
diversificação de alimentos (JARDEL; BENZS, 1997).
Muitas das plantas espontâneas comuns a diversas culturas são fonte de alimento para
outros povos, e decerto com usos regionais restritos a certos grupos. Por exemplo, as muitas
espécies de Amaranthus sp. espontâneas que são avidamente consumidas na África e Ásia, de
preparo e sabor similar ao espinafre, porém, muito menos exigentes em relação à irrigação ou
fertilidade do solo. No Brasil, essas espécies são chamadas de amaranto, caruru ou bredo (ZURLO;
BRANDÃO, 1990), são consumidas em pequena escala, em geral fruto de coleta, por comunidades
rurais, assim como comercializadas em mercearias orientais no bairro da Liberdade em São Paulo,
e em algumas feiras agroecológicas ou orgânicas pela cidade. Até mesmo alguns restaurantes usam
essa hortaliça em seus bufês, na forma de bolinho, refogado ou, ainda, em outros pratos.
Outra planta espontânea muito consumida fora do Brasil é o picão (Bidens alba), Bidens
pilosa), usada como hortaliça folhosa e comercializada em feiras livres. Delas, além da rusticidade
de cultivo, constam diversos usos na medicina popular, por ser excelente fonte de proteínas, fibras,
cálcio e cobre (KINUPP; LORENZI, 2014). É possível citar, ainda, a tansagem (Plantago sp.),
reconhecida como medicinal, mas passível de diversos usos alimentícios (KINUPP, 2007).
No Brasil, há registro de usos alimentícios de espécies restritos a pequenas comunidades,
estado, ou região, como a taioba (Xanthosoma taioba), a ora-pro-nobis (Pereskia aculeata, P. bleo,
P. grandiflora), a major-gomes (Talinum paniculatum, T. triangulare) e a bertalha (Basella alba,
Anredera sp.), sugerindo que, por serem plantas amplamente encontradas no território nacional,
são subtilizadas e praticamente desconhecidas em certas regiões (KINUPP, 2007).
Há indícios de que o conhecimento a respeito do uso dessas plantas esteja suscetível ao
desaparecimento. Em relatos informais a respeito da biodiversidade comestível obtidos em hortas
urbanas no município de São Paulo, observou-se que os principais detentores do conhecimento
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sobre o uso de certas espécies, e até mesmo a capacidade de identificá-las, concentra-se na
população idosa. Esses grupos carregam consigo lembranças de outros tempos em que o acesso a
mercados era mais difícil, o que os levava ao aproveitamento de diversas plantas espontâneas que
nasciam na "roça" ou nos quintais, como as serralhas (Sonchus oleraceus), as trapoerabas
(Commelina sp., Tradescantia sp.), os bredos (Amaranthus sp.), a gondó (Erechtites sp.) e todo
sortimento de plantas que atualmente não são mais consumidas e são pouco comercializadas.
2.3 Outras conexões entre plantas, alimentação e patrimônio
O livro de culinária "Dona Benta" (COMER BEM, 1978), uma tradicional publicação
brasileira de receitas, trazia em sua edição de 1978, receitas com hortaliças como caruru, taioba e
bertalha, que desapareceram das versões mais recentes. Qual a razão para essa substituição? Por
que receitas com essas plantas são consideradas desatualizadas para constar nas versões mais
recentes? Será que um cozinheiro(a) moderno teria acesso a esses ingredientes, ou mesmo os
consideraria ingredientes?

Figura 1 - Livro Dona Benta, de 1978. Fonte: COMER BEM, 1978.
Em Santilli (2015), é possível observar as conexões entre a alimentação e patrimônio. Essa
aproximação se dá na medida em que a alimentação, com suas representações e imaginários,
envolve distintas formas de produzir e consumir alimentos, sendo estes identificados como objetos
culturais capazes de portar a história e a identidade de um determinado grupo social. A produção e
o consumo, portanto, "revelam identidades culturais" (SANTILLI, 2015, p. 586).
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Para Morais (2011b, p. 76), "o patrimônio cultural de uma sociedade deve também fazer
referência ao cotidiano, e é neste movimento que a culinária regional se legitima como objeto de
análise e, antes disso, como bem cultural". A culinária e o comer se inserem como práticas
dinâmicas e, portanto, sujeitas a modificações. As transformações advindas da urbanização, da
massificação da cultura alimentar e da industrialização vão influenciar mudanças na técnica, nas
ferramentas utilizadas e nos ingredientes (CANCLINI, 1990).
É preciso estar atento para o fato de que essas transformações também acarretam perdas,
especialmente aceleradas na atual sociedade de riscos (BECK, 2010). Essas transformações
resultam, como visto anteriormente, no desaparecimento de receitas com ingredientes como o
caruru, uma hortaliça que, além de não ser produzida em grande escala, tem atualmente uso restrito.
Não é planta comumente encontrada no varejo de alimentos, e é possível que muitas pessoas não a
conheçam. Você já comeu caruru?
Segundo Morais (2011a), o entendimento do comer enquanto prática cultural e, mais ainda,
como patrimônio, deriva da sua percepção enquanto emblema, envolto em simbologias.. Frisamos
que o vínculo com a identidade pode ser, de certa forma, questionado se um alimento é consumido
apenas em situações de escassez e há um estigma em seu consumo, se ele realmente pode ser
considerado um vetor de identidade. Seria um patrimônio, ainda que não reconhecido? Sim, se
considerarmos a diferença semântica e aplicada entre patrimônio por valores como a história, a
memória, a cultura (que são dinâmicas), e o patrimônio por ativação pelos órgãos estatais de
proteção (ZANIRATO, 2016; ZANIRATO, 2017).
Dessa forma, consideramos plantas, saberes e quintais como patrimônio
2.4 Método utilizado em campo
O trabalho foi desenvolvido baseado na técnica da documentação direta, através da
observação participante e trabalho de campo (MARCONI; LAKATOS, 2003). O metodo de coleta
de dados foi realizado através da abordagem qualitativa para as entrevistas e os relatos, utilizando
técnicas de entrevista semiestruturada, seguindo um roteiro-guia padrão e de observação direta
participante. A respeito da elaboração do inventário de plantas utilizadas pela comunidade, a
abordagem usada foi a quantitativa (ALBUQUERQUE; LUCENA; ALENCAR, 2010).
No presente trabalho foi utilizada o método de um inventário para sistematizar, bem como
para apontar as principais vulnerabilidades em que o patrimônio, as plantas e os saberes estão
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sujeitos. Para a elaboração do inventário, foram utilizados cinco procedimentos distintos, que são
pormenorizados adiante. O primeiro divide-se em duas partes:
a) realização de entrevistas semiestruturadas, para delineamento do perfil socioeconômico
dos participantes, seu histórico de vida e o uso do quintal. Dentro desse universo, alguns
entrevistados foram selecionados para uma entrevista com registro de áudio e posterior
transcrição e transcriação;
b) realização de turnê guiada, metodologia que prevê o registro das espécies conhecidas
presentes no quintal.
O segundo procedimento foi a coleta de fotografias, como documento visual na elaboração
do inventário.
O terceiro procedimento utilizado foi a elaboração de um caderno de campo, onde as
observações pertinentes foram registradas, como suporte `as entrevistas.
O quarto procedimento foi a coleta botânica, de forma a certificarmo-nos da identificação
pormenorizada das plantas.
2.4.1 Primeiro procedimento: entrevista semi-estruturada e turnê-guiada
O primeiro procedimento divide-se em duas partes, uma voltada para a caracterização do
entrevistado e de seu quintal e a outra, das plantas nele existentes. Para a primeira, a entrevista
(cujo roteiro encontra-se no Apêndice 1) foi elaborada pelos pressupostos determinados por
Marconi e Lakatos (2003), sendo considerada uma "conversação efetuada face a face, de maneira
metódica" (Idem, p. 195). Optamos pela entrevista estruturada, de forma que ela segue um roteiro
previamente estabelecido.
O roteiro foi desenhado com base em outros roteiros desenvolvidos em trabalhos similares,
cujo objetivo também era a caracterização do morador, do seu quintal, de forma a compreender as
motivações para o cultivo ou não de alimentos (PILLA, 2006; KINUPP, 2007; MORAIS, 2011c;
MIRANDA, 2012; MARCHETTI, 2012; OLER, 2012; COSTA, 2015, MEDEIROS, 2015).
Dessa forma, são consideradas questões: o tempo de residência do morador na região, sua
escolaridade, estado civil, o número de residentes na casa, o número de filhos que moram em outra
casa, e as características do quintal: sua área, metragem utilizada para cultivo, como ele é feito, se
há criação de animal, qual a razão para o cuidado com o quintal (ou com a horta) e se o jardim é
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em parte ou todo ornamental. Essas questões auxiliarão na composição de um diagnóstico dos
quintais, trazendo dados para uma análise pormenorizada a respeito das vulnerabilidades ao seu
desaparecimento ou descaracterização.
Dentro desse procedimento, também foi usada a técnica da turnê-guiada, um tipo de
entrevista

semi-estruturada

específica

da

etnobotânica

(ALBUQUERQUE;

LUCENA;

ALENCAR, 2010), na qual o entrevistado é convidado a fazer uma caminhada em sua propriedade,
indicando o nome das plantas presentes e sua forma de uso (Apêndice II). Para cada planta indicada
são anotadas as variedades, a distribuição no quintal, a forma de cultivo, de propagação, o seu uso.
2.4.2 Da seleção dos entrevistados que possuem horta no quintal
A seleção dos entrevistados foi feita pelo método bola-de-neve, intencional e não
probabilístico, que utiliza cadeias de referência. Nessa amostragem, o pesquisador deve selecionar
uma pessoa com o perfil necessário para a pesquisa (informante-chave), solicitando indicações de
contato com as características desejadas, sucessivamente, de modo que se construa assim o quadro
de análise. Esse método de amostragem é adequado em pesquisas com grupos de difícil acesso,
assim como para aqueles em que não há precisão sobre sua quantidade (VINUTO, 2014)..
Em São José do Barreiro, a seleção de informante-chave, detentores de horta ou pomar no
quintal, circunscreveu-se à dona de uma pousada local, idosa e residente na cidade desde que
nasceu, apontada como conhecedora das histórias do local. Ela se mostrou solícita e mediou por
conta própria o contato com diversas famílias. O segundo informante foi o padre residente no
município.
O padre ou vigário local, é uma figura pública conhecedora da população, especialmente
dos mais idosos, que conforme observado em campo, é a maioria do público assíduo das missas.
Conforme relatado por ele, muitos dos idosos têm o hábito de trazer agrados e prendas ao fim da
missa, ou em visita à casa paroquial, especialmente frutas, verduras, pães e doces por eles
elaborados. Ele também frequenta esporadicamente a casa de alguns dos fiéis quando é solicitado,
de forma que, além de ter um contato direto com a população, consegue saber quais possuem
quintal.
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Em Areias, o informante-chave também foi a dona da pensão onde me hospedei, de forma
a mediar os contatos iniciais. Através dela, segui pelo método bola-de-neve, de forma a obter
sempre um novo entrevistado com base na indicação do anterior.
Iniciei as entrevistas, segundo indicação dos informantes-chave, e a partir daí, a lista de
indicações foi aumentando. Mesmo tendo explicado de forma resumida e clara o trabalho, as
indicações em geral eram para hortas muito grandes (plantações comerciais), sendo que algumas
moradoras cujos quintais e hortas eram pequenos, nem ao mesmo consideravam que possuíam
algum tipo de cultivo em casa. O termo "horta" foi então substituído por "cultivar/cuidar de alguma
planta para comer".
A seleção foi por amostra não-probabilística. Algumas vezes, houve mais de uma indicação,
então não é possível construir um fluxo linear de indicações. A amostragem foi interrompida
quando não houve mais indicações, ou elas passaram a repetir-se sem a inclusão de uma nova
sugestão de entrevistado. Em alguns casos, não foi possível localizar o entrevistado em casa - após
três tentativas, em horários distintos, o entrevistado foi descartado, e solicitada nova indicação.
Quando em contato com os moradores, expliquei a pesquisa e seus objetivos, deixando um
pequeno resumo da pesquisa. Caso o morador confirmasse a existência de um quintal e fosse
consentida a participação, era agendada uma visita e, por convite do morador, realizada muitas
vezes naquele exato local.
A priori, novamente os objetivos da pesquisa eram explicados, assim como apresentado o
termo de consentimento livre e esclarecido, e na sequência, era realizada a entrevista semiestruturada. Também foi executado o método da turnê-guiada, no qual o morador conduzia-me
para uma visita guiada ao quintal, indicando as plantas que cultiva e conhece.
Ao final da entrevista, era solicitada uma análise das plantas espontâneas através da
marcação de quadrantes e, com a permissão, coleta e fotografia das plantas. Muitas vezes a coleta
da planta não foi realizada por estar fora de seu período reprodutivo, ou não foi autorizada devido
à baixa quantidade de indivíduos e o impacto da coleta sobre sua supressão. A herborização foi
realizada no mesmo dia, através de uma estufa construída especialmente para esse fim. Os nomes
populares também foram anotados de acordo com a pronúncia do residente entrevistado.
Em alguns casos, apesar da indicação, foi solicitada participação na pesquisa e visita ao
quintal e o morador recusou, portanto, estes também não foram amostrados. Obtive, assim, um
total de 38 entrevistas em São José do Barreiro, colhidas entre janeiro e fevereiro de 2017, com 5
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recusas de participação da entrevista. Em Areias, colaboraram um total de 21 participantes, cujas
entrevistas foram aplicadas em julho de 2017, somando 11 recusas em participar da pesquisa.
A pesquisa contou com um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - CEP da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades

(EACH)

da

Universidade

de

São

Paulo

(USP) (Decisão

CAAE: 61426816.7.0000.5390, aprovada em 22/11/2016).
2.4.3 Da seleção dos entrevistados que possuem quintal sem cultivo de alimentícias
Foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas com os moradores de Areias e de
São José do Barreiro, em julho de 2017, com o objetivo de obter informações adicionais com alguns
dos entrevistados. Dessa forma, um roteiro voltado especificamente para a transmissão dos
conhecimentos a respeito do cultivo de plantas alimentícias foi utilizado, de forma a obter
informações sobre a aquisição e transmissão do conhecimento.
Antes do início das entrevistas, foi sugerido ao entrevistado o uso de gravador para registro
do áudio das conversas, a fim de manter maior fidedignidade aos depoimentos, para posterior
transcrição das falas. Contudo, nem sempre houve consentimento para tal, de forma que algumas
entrevistas foram registradas unicamente por escrito.
Em certas entrevistas, quando houve recusa ou quando o gravador era desligado, o
entrevistado mudava ligeiramente de postura. Informalmente e com espontaneidade, certos
comentários vinham à tona, e, embora não tenham sido transcritos com o rigor do método,
constaram no caderno de campo e permeiam o trabalho. As entrevistas cujo áudio foi gravado e
transcrito embasam a maior parte a pesquisa, mas também foram consideradas as pequenas
observações tomadas às pressas, nos rodapés dos roteiros e constantes nos cadernos de campo,
compondo também informações trazidas pelos entrevistados.
O objetivo foi obter testemunhos da existência de um conhecimento que corre o risco de
desaparecer se não for transmitido, assim como a percepção dos entrevistados sobre a importância
da transmissão e a vulnerabilidade desse conhecimento. Para tanto, foram selecionados para essas
entrevistas, sempre que possível, idosos, oriundos do meio rural, de longa residência no município,
com grande conhecimento sobre o uso dos recursos naturais; a "lida" com a terra, que puderam
testemunhar outros tempos e também confrontá-los com aquilo que vivenciam no presente. A
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pertinência da escolha dos idosos, segundo Bosi (1997, p. 22), deve-se ao fato de que "nela é
possível verificar uma história social bem desenvolvida". Em resumo, idosos têm sua memória
construída sobre "um pano de fundo mais definido que uma pessoa jovem, que ainda está absorta
nas lutas e contradições do presente".
O interesse está no que foi lembrado, ou seja, naquilo que o entrevistado escolheu no relato,
na perpetuação de sua história de vida. A memória, segundo Ecléa Bosi, é repleta de subjetividade,
"um caminho infinito do qual só registramos um fragmento" (1997, p. 3).
Conforme observa Bosi (1994, p. 39), no que tange a idosos, que compuseram grande parte
da amostra dos entrevistados, não é possível registrar sua memória de forma linear, mas sim
fragmentos:
"Frequentemente, as mais vivas recordações afloram depois da entrevista, na hora do
cafezinho, na escada, no jardim, ou na despedida no portão. Muitas passagens não foram
registradas, foram contadas em confiança, como confidências. Continuando a escutar
ouviríamos um outro tanto e ainda mais."

Os relatos obtidos possibilitam um conhecimento de suas histórias individuais. Os
resultados, portanto, não são comparáveis nem passíveis de tratamento estatístico, assim como de
aproximações ou extrapolações. Os entrevistados, tendo a possibilidade de trazer à tona a sua
percepção a respeito da passagem do tempo, da diferença entre as gerações, da importância do
conhecimento e da transmissão de saberes associados ao campo e ao rural, nos permitem
pontualmente rever aspectos de seu passado e de sua história particular.
Os diálogos, apesar de serem embasados por um roteiro definido previamente, de forma a
direcionar as entrevistas para um assunto específico, não se configuram como uma narrativa linear
e sem interrupções. Segundo Bosi (1994), certo direcionamento foi necessário para que os
entrevistados voltassem ao rumo dos depoimentos. Dessa forma, nenhuma entrevista seguiu um
roteiro idêntico de perguntas, porque os rumos das conversas levaram a outros lugares, e
intervenções visando retomar ao tema.
Os resultados, ressalte-se, reafirmam percepções individuais, não sendo necessariamente
representativos ou homogêneos dentro dos municípios, assim como não têm objetivo de cumprir
uma historiografia das cidades, servindo antes como suporte na interpretação das vulnerabilidades
percebidas quanto ao conhecimento de plantas alimentícias.
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Com muitos dos entrevistados foi possível manter laços de amizade, celebrando reencontros
e mantendo contato de forma virtual durante os intervalos entre os campos, assim como houve
diversas visitas informais para prosear com esses mesmos entrevistados. A separação entre
amizade e pesquisa é tênue. Para evitar desconforto e manter a intimidade dos entrevistados, todas
as narrativas são tratadas de forma anônima, identificando-os apenas por suas iniciais, seguidas da
sua idade e da cidade onde residem. O objetivo dessa atitude não é a invisibilização dos
entrevistados, mas sim a manutenção de sua privacidade, especialmente pelo tom íntimo obtido em
conversas formais e informais.
2.5 Segundo procedimento: fotografia
O segundo procedimento foi a realização de fotografias sempre que possível, não apenas
das plantas coletadas, visando auxiliar na sua identificação, mas também dos quintais e do
município. Sua posterior análise permitiu mais informações e aspectos relevantes do campo, de
forma a complementar a análise do inventário. A fotografia, enquanto texto interpretativo e com
caráter visual, possui significados que ultrapassam a barreira iconográfica, e devemos considerar
que é um testemunho segundo um filtro cultural (KOSSOY, 2005; JOLY, 2006). Sua função não
é ilustrar, mas sim documentar o que se busca analisar, por isso, não cabe descrevê-la, mas
interpretá-la à luz de procedimentos metodológicos (KOSSOY, 2005; JOLY, 2006).
2.6 Terceiro procedimento: caderno de campo
O terceiro procedimento foi a elaboração de um caderno de campo, registrando impressões
e observações. O caderno campo é parte fundamental da metodologia (VOGL; VOGLLUKASSER; PURI, 2004), especialmente pela opção de entrevistas semi-estruturadas, nas quais
muitas informações importantes e observações pertinentes ao trabalho são registradas, assim como
percepções e conclusões acerca das pessoas com as quais foi mantido contato (ALBUQUERQUE;
LUCENA; ALENCAR, 2010). Ele, portanto, é utilizado para:
relacionar os eventos observados ou compartilhados e acumular assim os materiais para
analisar as práticas, os discursos e as posições dos entrevistados, e também para colocar
em dia as relações que foram nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados e para objetivar
a posição de observador (WEBER, 2009 p.158)
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O caderno de campo não deve ser confundido com o caderno de coletor, onde esse último
é usado objetivamente para registros de informações que suportem a identificação botânica. No
caderno de campo, foram registrados detalhes das entrevistas, assim como observações importantes
que não puderam ser gravadas ou registradas de outra forma. Ele fomentou também a organização
de quais residências haviam sido amostradas.
2.7 Quarto procedimento: coleta e identificação de plantas
A coleta teve como objetivo permitir a identificação correta das plantas. Ela se resume na
retirada de uma amostra vegetal, sua correta desidratação, sua herborização e envio a um herbário
competente para realizar a identificação. Os procedimentos de coleta e herborização em campo
basearam-se em manuais da área (MARTIN, 1995; ALBUQUERQUE; LUCENA; ALENCAR,
2010).
Todas as plantas colhidas foram etiquetadas com o nome fornecido pelo entrevistado,
armazenadas em sacos pretos até a realização da prensagem e dissecação, que ocorreu em até 2
dias depois da coleta, em uma estufa aquecida por lâmpadas, até que o material estivesse
adequadamente seco. Foram registradas características da planta, a data e localidade de coleta.
A identificação botânica foi feita pelos especialistas Sumiko Honda (PMSP), Simone
Justamante de Sardi (PMSP), Eduardo Hortal Pereira Barreto (PMSP), Ricardo José Francischetti
Garcia (PMSP), e as amostras em condições de atender os critérios do herbário foram incorporadas
à coleção do Herbário Municipal de São Paulo (PMSP).
Enquanto quarto procedimento, também se dividiu em duas frentes: a coleta das plantas
identificadas pelos usuários durante a turnê-guiada e, posteriormente, a coleta de plantas nãoidentificadas. Essa etapa buscou atender diretamente a um dos objetivos específicos da pesquisa,
inventariar as plantas presentes nos quintais, de forma a obter um quadro de todas as plantas
alimentícias presentes neles, tanto as identificadas pelos moradores quanto as não identificadas;
porém passíveis de uso enquanto alimento. A ênfase foi dada nas plantas espontâneas, que muitas
vezes têm comportamento infestante, possuem ciclo curto e das quais muitas são comestíveis.7
A metodologia de coleta e registro para as plantas não identificadas pelos moradores
consistiu em amostragem por quadrante de 0,25m² (CARNEIRO, 2004). A partir do centro do
7

Segundo Carneiro (2005), dentre as plantas ruderais estão uma série de espécies passíveis de uso enquanto
alimento, especialmente devido à sua co-evolução com o homem. Essa discussão será aprofundada no Item 4.1.2.
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terreno, sendo considerada apenas a parte agricultável, foram realizadas cinco amostras, uma em
cada quadrante mais a amostra central, distantes desta por dois passos. Carneiro (2004) usa a
distância entre os transectos com o total de 5 passos, mas, na prática, devido à dimensão reduzida
de muitos quintais, a amostra foi realizada com dois passos de diferença. Foi registrada a
abundância e efetuada a coleta, quando possível, de amostras férteis de cada espécie para
identificação em herbário. Não foram contabilizadas gramíneas dentre as amostras, devido a pouca
incidência de plantas alimentícias espontâneas dentro da família Poaceae (KUNKEL, 1984;
CARNEIRO, 2004).
No inventário, as plantas que não estivam em cultivo e encontravam-se distribuídas de
forma desigual na propriedade, foram identificadas com um X, significando que há a presença da
planta, mas em quantidades não definidas. Quando não foi possível determinar a quantidade
individual das espécies de plantas (plantio adensado, plantas rasteiras emaranhadas, como o
espinafre, a batata-doce, a azedinha e a hortelã) foi determinada a dimensão (em metros) do cultivo
em uma área de plantio comercial. Para cultivos cuja extensão era muito grande (ex: plantação de
milho, alface), foi realizada uma aproximação com base na área total destinada à cultura versus a
quantidade de indivíduos existentes em um metro daquele cultivo, conforme verificado com os
produtores agrícolas locais.8
A listagem obtida foi cruzada com as principais referências a respeito de plantas
alimentícias, a saber: Kunkel (1984), Zurlo e Brandão (1990), Facciola (1998), Martin (1998),
Rapoport et alii (2003), Kinupp (2007), Rapoport et alii (2009) Kinupp e Lorenzi (2014), de forma
a determinar quais plantas alimentícias ocorrem nos quintais e poderiam ter uso, que não foram
citadas durante as entrevistas, assim como as plantas consumidas localmente que poderiam ser
consideradas não convencionais ao mercado e à produção em grande escala.
Em caso de negativa ou impossibilidade na cessão do material botânico, a planta foi
identificada unicamente por foto, e esse fato foi evidenciado na listagem geral produzida ao fim da
pesquisa. Todos os nomes científicos foram padronizados pelo sistema de classificação APG III, o

8

A saber, agrião: 1m² = 18 unidades; alface: 1m² = 14 unidades; amendoim cavalo: 1m² = 29 unidades; batata
doce 1m² = 6 ramas; beterraba: 1m² = 24 unidades.; cebolinha: 1m² = 50 unidades.; espinafre: 1m² = 22 unidades.;
hortelã 1m² = 1 individuo; rúcula:1m² = 34 unidades; salsa: 1m² = 32 unidades. Plantas como hortelã e morango, caso
o morador não saiba a quantidade atual, assumimos o total de plantas como o total plantado no planejamento do
canteiro. Foi comum que as plantas tenham se multiplicado vegetativamente, de forma que é impossível determinar se
são um ou vários indivíduos.
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mais recente até o momento. Variedades foram identificadas com distinção, levando em conta os
nomes populares.
Como sugerido em Siviero et alii (2014), as informações foram registradas em planilhas
específicas na presença do morador. A associação do nome popular com a identidade das plantas
foi baseada em guias de identificação e consultas a especialistas em Botânica. Os dados coletados
foram digitalizados com separação por quintal, compondo também uma listagem do acumulado de
espécies, alimentando o banco de dados na obtenção das informações.
Incluem-se dentro dos materiais: prensa de madeira, bolsa de coleta, papelão,
encordoamento, jornais, etiquetas, álcool absoluto, sacos plásticos transparentes, lâmpadas
incandescentes, termômetro.
Uma informação importante deve ser ressaltada perante os dados obtidos - em sua análise,
por tratar-se de épocas do ano distintas, a disponibilidade de hortaliças sazonais sofreu grande
variação, optou-se por não realizar comparativos entre os municípios, dado que as coletas foram
feitas com intervalos significativos entre si.
Vejamos, enfim, como esses caminhos e percalços foram traduzidos neste trabalho.
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3. PEQUENAS CIDADES: OS MUNICIPIOS DE AREIAS E SÃO JOSÉ DO BARREIRO
3.1 Pequenas cidades e suas definições
A presente dissertação selecionou os municípios de Areias e São José do Barreiro,
considerados pequenos e com dinâmicas socioeconômicas diferenciadas dos demais da região.
Essa discussão se deve, em grande parte, às contribuições proporcionadas por Sílvia Zanirato (2014
e 2017) que, em pesquisa (FAPESP e CNPq) realizou estudos a respeito das cidades também
abordadas no presente trabalho, especialmente sobre sua conceituação e

seu padrão de

desenvolvimento.
Em geral, a reflexão sobre o urbano é focado nas grandes cidades, por sua maior
complexidade funcional, e também por sua estrutura social, organização interna e dinâmica
espacial (CORRÊA, 1999). O processo de urbanização em diferentes regiões do país ocorreu de
forma distinta. Conforme Maia (2009), existem algumas restrições a respeito das reflexões
elaboradas para pequenas cidades, especialmente tomando-se como exemplo as grandes
metrópoles.
O termo "cidade pequena" induz a uma percepção de hierarquia, onde essas seriam menores
do que as médias e grandes. É uma contraposição, que extrapola em muito apenas a quantificação
do contingente populacional, embora "centralidade e tamanho demográfico estejam intimamente
relacionados" (CORRÊA, 2011, p. 7). O termo, normalmente aferido pelo tamanho da população
residente nesse município, pode referir-se, portanto, à importância em relação a sua dinâmica
econômica, assim como seu destaque se considerado o papel de centralidade dentro de uma
microrregião (MAIA, 2009).
Pelas definições de Wanderley (2002), na busca da delimitação de uma "pequena cidade",
é possível seguir alguns critérios para além da simples definição que considera apenas seu tamanho
populacional (MAIA, 2009, ZANIRATO, 2016). Nas pequenas cidades aqui estudadas esses
componentes expressam uma dinâmica na qual se vê uma mesma origem (tempos da economia
cafeeira), uma mesma forma (a ruralidade) e mesmas funções (cidades de lenta renovação do
espaço, com a perda populacional, incapazes de garantir, por si, o que a população necessita na
atualidade).
Aplicadas a Areias e São José do Barreiro, temos a matriz cultural da área; antiguidade do
povoamento e sua estrutura agrária; densidade demográfica e suas relações com o mercado; ainda,
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nível de renda da área e acessibilidade. Mais especificamente, e visando atender aos objetivos do
presente trabalho, voltando-nos para o delineamento metodológico para os municípios
selecionados, usei como base o trabalho de Corrêa (2003).
Em relação a sua origem, que inclui o contexto econômico e político, assim como os agentes
sociais das criações urbanas, os dois municípios têm como origem pequenos povoamentos em rotas
de tropeiros. A esses, segue-se um ciclo de extrema prosperidade com o cultivo do café, com certa
depressão econômica no começo do século XX, atrelada à produção do grão em terras a oeste,
degradação dos solos agricultáveis e colapso do comércio na região.
Pensando no seu tamanho e forma, ambos municípios possuem populações reduzidas, por
volta de 4.000 habitantes (SEAD, 2017), com predominância da população rural, taxas constantes
de perda demográfica e uma população majoritariamente idosa. Por fim, tratando de sua função,
ou seja, do seu contexto socioeconômico, é possível afirmar que são baseados no comércio, na
produção agropecuária e nos serviços, com grande dependência do setor público, com uma
dinâmica econômica mais lenta em relação a municípios do entorno. Ainda segundo a autora (Idem,
2002), outro fator importante na construção do conceito de pequena cidade é a dinâmica da
sociabilidade local. Segundo a autora,
o espaço social assim construído se complementa, por um lado, com a referência às
diferenciações sociais, os conflitos e as redes de alianças e associações, gerados
especialmente pelas formas de uso e controle da propriedade da terra e do capital e pela
estrutura do poder local (Idem, 2002, p. 8).

Nas cidades selecionadas para o presente trabalho, o processo de transformação de uma
centralidade econômica para uma pequena cidade deu-se em um período anterior, na primeira
metade do século XX. A perda, seja relativa ou absoluta, de centralidade, é
acompanhada em muitos casos pelo desenvolvimento de novas funções não-centrais e
ligadas diretamente à produção no campo. Essa refuncionalização deriva de uma
combinação de manifestações da globalização, alterações na circulação em geral e no
processo produtivo (CORREA, 1999 p.48).

Areias e São José do Barreiro, segundo os critérios definidos por Corrêa (2011),
compreendem um dos cinco tipos atuais de pequenas cidades, caracterizando-se como "centros que
vivem de recursos externos constituem, via de regra, antigos e decadentes lugares centrais
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localizados em áreas agrícolas decadentes ou estagnadas, nas quais o processo migratório é
notável" (Idem p.11).
A dependência de recursos externos refere-se à insuficiência do comércio local em suprir
as necessidades dos moradores, havendo sujeição ao comércio de cidades do entorno para aquisição
de determinados bens. Some-se a esse fato a necessidade de buscar trabalho e estudo em outros
municípios, dado que nas cidades de Areias e São José do Barreiro não é oferecido ensino superior.
Essa dependência também é simbolicamente reforçada pela importância do turismo da região,
tendo em vista que Areias pleiteia ser instância turística, e São José do Barreiro já possui essa
denominação.
Vejamos como essa situação se deu.
3.2 Areias e São José do Barreiro: Processo histórico e constituição
A região era originalmente cortada por rotas indígenas que, apropriadas como rotas
comerciais pelos colonizadores, compuseram povoados dispersos, e posteriormente, definiram-se
como rotas do tráfego tropeiro (RICCI, 2006; FILHO, 2009; CARPEGEANI; FILHO, 2009;
WHITAKER et alii, 2011; ZANIRATO, 2016).
A localidade, enquanto pouso para abastecimento de tropeiros, era a ligação entre Minas
Gerais e o porto de Paraty, no chamado Caminho Novo de Piedade. Em torno desse caminho, no
trecho que ligava Guaypacare (atual Lorena) até as terras de Campo Alegre (atual Resende),
surgiam pousos como a Vila de Sant’Ana de Areias, na época pertencente ao município de Lorena,
fundada em 1784, e atualmente conhecida como Areias (FILHO, 2009).
O município de São José do Barreiro se configurou um pouco depois, inicialmente ainda
parte de Areias, com a chegada de famílias enriquecidas pelo ciclo do ouro e que ali se
estabeleceram. No começo do século XIX, por ser passagem de tropeiros, o atoleiro que se forma
na região na época das chuvas os impediam de seguir viagem, surgindo um pequeno arraial com
provisões para períodos de dificuldade de trânsito. Ressalta-se a proximidade com o porto de
Mambucaba, onde se estabeleceu o caminho pavimentado por mãos escravas, denominado Trilha
do Ouro, depois transformado em rota de escoamento de café. O município foi oficialmente
desmembrado de Areias em 1859, quando recebeu o foro de Vila (FILHO, 2009).
A região, apesar dos baixos índices de desenvolvimento atuais, já foi considerada uma das
mais prósperas do país, especialmente no fim do século XVIII e início do século XIX. Seu auge
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econômico ocorreu no período cafeeiro, recebendo fortes fluxos migratórios, especialmente devido
à decadência das atividades de mineração nas Minas Gerais. A principal atividade realizada na
região foi a agricultura voltada para a exportação, especialmente focada no café. Houve ainda
cultivo de cana, mas por ser uma cultura anual, e pela concorrência com a produção nordestina, o
cultivo passou a ser feito de forma secundária (GAGLIARDI, 2005; FILHO, 2009; 2011;
ZANIRATO 2016).
A riqueza gerada materializa-se ainda hoje nas grandes fazendas, nos casarões, nas
mansões, nos solares e outras edificações, símbolos do status e poder econômico atrelado à riqueza
do café na região. Apesar de seu desenvolvimento suntuoso no passado, desde o final do século
XIX esse ciclo de prosperidade minguou.
O colapso produtivo da região teve múltiplas causas, das quais a exaustão e o mau uso do
solo; a concorrência de novas zonas produtoras, que, além de mais produtivas, abriram mercados
com um café de melhor qualidade devido a mudanças técnicas no pós-colheita e processamento; o
ônus resultante da abolição da escravatura da mão de obra negra; as crises no comércio mundial e
no comércio cafeeiro (FILHO, 2009).
Em relação à degradação ambiental, os impactos da ocupação foram deletérios na produção
agrícola na região, associados a efeitos do desmatamento e da erosão. A área, cuja vegetação nativa
é formada basicamente por Mata Atlântica (floresta ombrófila densa e a floresta ombrófila mista
alto montana), foi intensamente suprimida para dar lugar aos canaviais, depois cafezais e, mais
recentemente, pastos. Além das evidentes perdas de biodiversidade, o desgaste do solo pelo cultivo
cafeeiro foi um dos principais responsáveis pelas perdas que a região sofreu (FILHO, 2011;
WHITAKER et alii, 2011; ZANIRATO, 2016).
Em relação ao desgaste do solo, as técnicas de cultivo da época representaram um manejo
inadequado. Devido ao perfil do cultivo em linhas verticais nas vertentes, "em alas que subiam e
desciam os morros" (FILHO, 2009, P. 149), o relevo altamente acidentado e a grande quantidade
de precipitação típica da região, favoreceram a acentuação dos processos erosivos. Além do
empobrecimento do solo, formaram-se também intensas ravinas e voçorocas, tornando-o impróprio
para o cultivo do café (RICCI, 2006; FILHO, 2009, 2011; WHITAKER et alii, 2011).
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Figura 2 - Limites do perímetro urbano de São José do Barreiro. (a) Antiga área de cultivo de café e processo de erosão
avançado. (b-c) limites de expansão urbana e (d) Terra decorrente da erosão em calçada de São José do Barreiro. Fonte:
Guilherme Ranieri, 2017.

Na imagem acima (Figura 2), em (a), observa-se o grande declive das vertentes e os
processos erosivos resultantes do manejo inapropriado do solo, nos limites do município. No
primeiro plano, à esquerda, uma cratera formada pela erosão. Acima, morro onde há criação de
gado. Em (b), destaca-se em primeiro plano a parte edificada da cidade e no segundo plano, casas
sendo construídas, indicando a lenta expansão da cidade, (c) o centro da cidade ao fundo do vale,
seguido dos bairros em direção às vertentes, e as montanhas mais íngremes que cercam a cidade
ao fundo. Em (d), observa-se a terra resultante da erosão das áreas agricultáveis e da atividade de
maquinário em terraplanagens nas vertentes, que desce para as ruas com a chuva.
Segundo Filho (2009, p.11), "este processo de esgotamento dos solos e a consequente queda
da safra cafeeira forçaram a migração do capital e de gente para outras frentes, em direção ao centro
e ao oeste de São Paulo e ao sul mineiro".
Durante a crise, as fazendas improdutivas e endividadas muitas vezes não conseguiram ser
mantidas pelos herdeiros, assim como o comércio da região era debilitado pelo cultivo quase
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exclusivo de café, o que desencadeou um processo de decadência das cidades. Também, ao
enfraquecimento do comércio e esvaziamento da vida que ocorria na beira das estradas, assim como
a redução da atividade dos tropeiros na região e a pouca produção em escala de outros gêneros
alimentícios (STEIN, 1961; CARPEGEANI; FILHO, 2009, FILHO, 2009; ZANIRATO, 2016).
Algumas tentativas de produção agropecuária foram realizadas, como a transformação das
áreas já degradadas em pasto para a criação de gado leiteiro, e ainda o cultivo de chá visando
exportação. Nenhuma dessas atividades foi, todavia, suficiente para restabelecer o prestígio e poder
econômico alcançado no período cafeeiro (FILHO, 2009; WHITAKER et alii, 2011)
Como fator de grande influência do colapso produtivo citado, na primeira metade do século
passado, temos a implantação da Rodovia Presidente Dutra (FILHO, 2011). Essa via trouxe riqueza
para os municípios do entorno, contudo, para os mais distantes da região esse processo não se
efetivou, permanecendo agrários e economicamente pobres. Bananal, juntamente a outros
municípios como São José do Barreiro, Arapeí e Areias, compõem uma região homogênea nesse
modelo agrário e com baixo desenvolvimento econômico, além ter sofrido intenso esvaziamento
populacional (GAGLIARDI, 2005; FILHO, 2011; WITHAKER et alii 2011; CÉSAR;
STIGLIANO, 2012; ZANIRATO, 2016).
Verifica-se êxodo rural nos últimos vinte anos, principalmente das cidades com menor
dinâmica econômica e precariedade em serviços como escolas, assistência médica e
política agrícola que assente essas populações no campo. Dentre as cidades do Vale do
Paraíba Paulista em que se verifica esse movimento estão São José do Barreiro, Areias,
Silveiras e Bananal. No campo, as médias e grandes propriedades se sobrepõem
sensivelmente às pequenas e, enquanto até a década de 70 a maior parte da população se
concentrava na área rural, as alterações processadas provocaram perda acentuada da
população total, decréscimo da população rural e aumento da urbana, sem grandes
alterações nas opções econômicas na área urbana (GAGLIARDI, 2005 p.56).

Paralelamente, as cidades produtoras de café do Vale ficaram à sombra de outros
municípios da região, fortalecidos com a industrialização e que se tornaram polos econômicos
produtivos, como São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba. As indústrias surgiram
favorecidas pela localização estratégica, entre Rio de Janeiro e São Paulo, pela disponibilidade de
mão-de-obra barata e abundante, pelas estradas de ferro já instituídas e pelo maciço investimento
de capital realizado na região (CÉSAR; STIGLIANO, 2012; WITHAKER et alii 2011;
ZANIRATO, 2016.). Para Gagliardi (2005):
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A área que tem significativa propulsão no crescimento é a região do médio Vale,
enquanto outras áreas permanecem marginalizadas desse processo. Há, portanto, uma
movimentação interna da população saindo do campo em busca de novas oportunidades
nos centros urbanos. Em alguns casos, os veranistas, novos proprietários de terras na área
rural, empregaram como caseiros também parte da mão-de-obra local (GAGLIARDI,
2005 p.54).

3.3 Areias e São José do Barreiro: características da área de estudo
Os municípios selecionados para o presente trabalho localizam-se às margens da Serra da
Bocaina, sub-região do médio Vale do Paraíba do Sul (Figura 3), no trecho paulista, e têm como
vizinhança os municípios de Silveiras, Arapeí, Queluz e Bananal (FILHO, 2011; GAGLIARDI,
2005, ZANIRATO, 2016). Desses, estão dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina: Cunha,
Areias, São José do Barreiro e Bananal, representando um importante fragmento de Mata Atlântica.
A localização do Parque ainda situa-se na divisa entre o Rio de Janeiro e São Paulo, uma área de
grande importância margeada por grandes núcleos populacionais.

Figura 3 - Mapa da região norte do Vale do Paraíba, com Areias e São José do Barreiro em destaque. Fonte: Adaptado
de Hau et alii, 2009.
.
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Especificamente na região dos municípios selecionados, a Serra da Bocaina possui
vertentes muito íngremes e vales profundos, o que torna característica a fisionomia da região, com
as cidades encravadas em fundos de vale e relevo muito acidentado. No entorno das cidades,
historicamente desenvolveu-se o cultivo do café nas vertentes, com forte impacto ambiental, como
a supressão da vegetação nativa e por processos intensos de intemperismo e erosão do solo
(ZANIRATO, 2016). Ainda hoje a expansão urbana, embora refreada, ocupa, principalmente,
encostas, incorrendo em grande risco de desabamento para essas residências.
Durante as visitas a campo, especialmente no período das chuvas, era muito comum o
desmoronamento de encostas, dificultando o acesso às vias locais, assim como o abalroamento de
muros e deslizamento de casas. Por vezes, devido aos problemas de drenagem de água pluviais e
entupimento de bocas de lobo por sedimento, ruas inteiras eram destruídas pela força das chuvas.
O clima da região é temperado, e os municípios possuem oscilações de temperatura entre
médias mínima 15,6°C e média máxima de 28,7°C, temperatura anual média aproximada de 22,1°C
e precipitação média anual em média de 1.643,6 mm (PLANSAN AREIAS, 2005 p. 17). Alguns
pontos das cidades ficam inacessíveis durante alguns episódios de precipitação intensa, de forma
que, durante minha estadia, pude perceber intensa movimentação de maquinário pesado na
desobstrução de vias. Em ambos os municípios, o sistema de drenagem pluvial se mostra
inadequado e pouco eficiente.
3.4 Condições socioeconômicas dos municípios
Como visto dentro do conceito de pequenas cidades, os municípios de Areias e São José do
Barreiro foram selecionados por seus indicadores socioeconômicos parecidos (SEAD, 2017), pela
proximidade entre si e por terem se desenvolvido a partir de contextos históricos similares (FILHO,
2009; ZANIRATO, 2016). Ainda, apresentam relativo isolamento geográfico, assim como
localização nas bordas do Parque Nacional das Serra da Bocaina, possuindo características
biofísicas semelhantes.
A compreensão das atuais condições dos municípios e das suas dinâmicas econômicas
reflete, por exemplo, as práticas de agricultura de subsistência e para complemento de renda que
ocorrem mesmo no perímetro urbano. Também reflete, direta e indiretamente, no valor do solo
urbano e na sua renovação imobiliária. Para tanto, será apresentada uma breve caracterização
socioeconômica da região através dos dados disponibilizados pela Fundação SEADE - Sistema
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Estadual de Análise de Dados, que abrange linhas temporais iniciadas em 1980 e conta, no presente
momento, com informações atualizadas até 2016.
O Estado de São Paulo possui 645 municípios, e dentro do ranking de desenvolvimento
humano municipal definido pela fundação SEADE (2017), encontram-se nas posições, a saber:
Areias (590°) e São José do Barreiro (617º). Como parâmetro de comparação, um dos municípios
mais desenvolvidos da região, São José dos Campos, está em 12° colocação no ranking.
Conforme Gagliardi (2005), a região mais industrializada, onde está São José dos Campos,
do médio Vale, possui maior crescimento. Isso gera movimentação interna da população, saindo
do campo em busca de oportunidades nos grandes centros urbanos, enquanto as áreas do entorno
permanecem marginalizadas no processo de desenvolvimento.
Os indicadores socioeconômicos para a região apresentam índices de desenvolvimento
baixos, sendo marcados pelo envelhecimento da população e a não retenção da população mais
jovem, em movimento contínuo de êxodo em busca de melhores condições de vida, estudo e
trabalho em outros municípios na região (SEADE, 2017).
Nos dados analisados, a taxa de urbanização (razão entre população residente na área urbana
e na área rural) em todos os municípios foi crescente nas últimas três décadas. O grau de
urbanização de ambas as cidades, por volta de 39% em 1980, é de atualmente 67,1% em Areias e
75,8% em São José do Barreiro.
Areias possuía, em 2016, 3.772 habitantes, o que representa uma densidade populacional
baixa, por volta de 12,36 hab./km², ocupando uma área de 306,57 km². A população predominante
é branca (Tabela 1), com 54,1% assim declarados (SEADE, 2017).
Em São José do Barreiro, a área total do município é grande em relação a sua população,
com 4.097 habitantes distribuídos ao longo de seus 570,63 km², proporcionando a baixa densidade
demográfica de 7,18 hab./km² (PLANSAN, São José do Barreiro, 2010). Isso ocorre, em parte,
devido à região do Parque Nacional da Serra da Bocaina ocupar grande parte da extensão do
município, com quase 40% do território coberto por remanescentes de floresta ombrófila densa e
alto montana. A população, no último censo, declarou-se como 67,85% branca (PLANSAN, São
José do Barreiro, 2010; SEADE, 2017).
A dinâmica populacional nos dois municípios (Tabela 1) é evidente, quando comparada a
um município que se tornou um polo econômico, São José dos Campos, cuja população quase
triplicou no período (SEADE, 2017).
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Tabela 1. População dos municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba de 1980-2014
Município
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014

Areias São José do Barreiro
3.703
4.040
3.522
4.004
3.330
3.946
3.425
4.025
3.597
4.141
3.668
4.119
3.695
4.078
3.743
4.070

Fonte: SEADE, 2017.

Os dados populacionais para cada município apontam uma estabilização, onde está
implícita a constante redução da população jovem e aumento da população idosa. O percentual de
idosos (residentes acima de 60 anos) em relação ao total da população, em Areias, partiu de 16,6%
em 1980, para 59,1% em 2016. São José do Barreiro também apresenta essa tendência: de 18,2%
em 1980 para 74,3% em 2016. Esse dado ainda associa-se à queda das taxas de natalidade, assim
como processos migratórios negativos na região. Os saldos negativos e a estagnação do
crescimento (Tabela 1) são resultantes de seu perfil econômico, ainda baseado na agricultura e
extrativismo, resultando em população empobrecida (FILHO, 2011; CÉSAR; STIGLIANO, 2012;
SEADE, 2017).
Nos municípios, a economia baseia-se no setor de serviços, na agricultura e pecuária, além
de indústrias de pequeno porte (Tabela 2), onde se incluem alambiques, olarias e produção de
laticínios. Esse dado, na prática, reflete a dificuldade dos municípios em manter sua população,
que acaba imigrando em busca de melhores condições de trabalho e renda. Por volta de 68,6% das
"Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes" vive com dois salários
mínimos ou menos em Areias, e em São José do Barreiro, esse valor é um pouco menor, i. e. 63%
(SEADE, 2017).
Tabela 2. Dinâmicas econômicas em 2014, em % do total de dinâmicas, em Areias, São José do
Barreiro.
Município
Agropecuária Indústria Serviços
Areias
22,68
3,8
73,51
São José do Barreiro
19,5
3,73
76,77
Fonte: SEADE, 2017.
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Em ambos os municípios, a fisionomia do centro nos remete imediatamente a um passado
histórico, de casarões de aspecto colonial, geminados, com grandes janelas e fachada colorida.
Especialmente na rodovia dos Tropeiros, no centro dos municípios, a maioria dos casarões é
ocupada por atividades de serviços e comércio. Enquanto o centro é relativamente plano, dele
partem ruas perpendiculares que sobem as encostas, com residências mais simples e de ocupação
mais recente (ZANIRATO, 2016).

Figura 4 - Vista da Bocaina, São José do Barreiro. Foto: Guilherme Ranieri, 2017

3.5 A ruralidade no urbano: peculiaridades dos municípios em estudo
Como característica importante na definição de pequenas cidades, destaca-se a influência e
presença constante do rural, que podem ser detectadas através de indicadores como a maior razão
entre população rural e população urbana; a proporção de pessoas que trabalham no meio rural
assim como a predominância das atividades agropecuárias (WANDERLEY, 2002).
O rural, saindo da perspectiva agrícola, dentre suas muitas definições, caracteriza-se por
suas peculiaridades, desde seu espaço físico diferenciado, associado com a proximidade com a
natureza e a agricultura. É diferenciada, assim, a "ocupação do território, das formas de dominação
social que têm como base material a estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais,
como a água, da conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e das relações
campo-cidade" (WANDERLEY, 2001, p. 32).
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Segundo Wanderley (2001), o rural e o urbano são vistos, por vezes, em oposição, onde o
urbano que provém influência e leva o rural à homogeneização social e espacial. Outras abordagens
(Idem, 2001), são afirmativas em relação à permanência do rural, mantendo representações sociais
e sua diferenciação em relação ao urbano. Essa será a abordagem utilizada no presente trabalho.
Doralice Maia (2010), em observações sobre a metodologia usada em suas pesquisas no
município de João Pessoa (PB), demonstra como a presença do rural no urbano é de difícil
mapeamento e demarcação, embora facilmente percebida em diversas frentes. Segundo a autora,
"a prática de costumes rurais manifesta-se em microespaços, com pequenas criações ou mesmo na
manutenção de costumes que se mesclam à vida urbana" (Idem, p. 44). Dessa forma, ela localiza
estabelecimentos que corroboram a permanência do rural, como a comercialização e produção de
leite cru, o trânsito de cavaleiros pela cidade, cultivo de capim para alimentação de animais, currais
e vacarias. São determinadas, assim, as práticas culturais, sejam elas oriundas de transmissão oral,
sejam como adaptações às imposições da vida urbana. A vida urbana é influente de duas maneiras,
seja modificando aquilo que foi recebido das gerações do passado, seja estimulando essas práticas,
pela necessidade de geração de renda ou para o autoconsumo.
Ao percorrer as pequenas cidades de Areias e São José do Barreiro, mesmo estando em
pleno centro histórico, chama a atenção a presença de hortas, de plantações de milho, de mandioca,
de banana e de couve que ocorrem não só no âmbito privado dos fundos das casas, mas muitas
vezes junto à fachada, nos jardins e também nos terrenos baldios.
Em pleno bairro central é possível comprar leite fresco, queijo feito na hora, manteiga
artesanal ou mesmo pés de couve, maços de alface, de taioba e de mandioca já processada pronta
para o cozimento. Por vezes, circulam pelas praças pessoas montadas em cavalos, pequenas
carroças transportando materiais, feno e até leite. Situações e características que, em um primeiro
aspecto, são dissonantes do que se espera de uma região urbana, de viés de poder e centralidade. A
expressão do campo na cidade se dá através da ruralidade, onde essas manifestações diluem os
limites do urbano na sua interface com o rural (MAIA, 2010).
Para a discussão a respeito do conceito de ruralidade, é importante situar algumas
perspectivas do urbano e do rural, de onde deriva a sua construção. Nas visões clássicas da
Sociologia Rural, como as desenvolvidas nos meados de 1930, o urbano era assumido como um
modelo ao qual o rural subordina-se e cede às pressões. Nessa abordagem dicotômica, leva-se em
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conta características ocupacionais, ambientais, o tamanho das comunidades, a densidade
populacional, a estratificação e a complexidade e mobilidade social (BLUME, 2004).
Posteriormente, conforme BLUME (2004), na década de 1950, em um contexto de
modernização tecnológica do campo, assim como a influência da mercantilização e na alteração
das relações sociais no campo, o foco recai sobre as atividades agrícolas, e o que se destaca "não é
mais o recorte físico-geográfico, mas a análise dos processos sociais" (Idem, p. 34). A perspectiva
marxista é conduzida pela luta de classes e pela divisão social do trabalho, e "consequentemente,
o foco analítico desloca-se para a agricultura e o sistema agroalimentar" (Idem, p. 34). A sociologia
rural, dessa forma, desenvolve-se até a década de 1970 dentro de uma abordagem do rural
unicamente como sinônimo de agrícola.
Das contribuições à discussão, Veiga (2004) realiza uma aproximação com a geografia e os
conceitos de território, vinculando a referência espacial e considerando as dinâmicas que ocorrem
nesses territórios. Critérios como os "graus de artificialização ecossistêmica" (VEIGA, 2004, p.
51) dos assentamentos humanos passam a ser utilizados pelo autor dentro das definições de urbano
e de rural. O autor aponta, para o caso europeu, um processo de repovoamento de cidades rurais,
com um expressivo e recente crescimento demográfico, devido em parte ao aumento da mobilidade
nessas regiões.
Esse processo de crescimento de uma "nova ruralidade", também atrelada à pequena
produção rural, ao artesanal, ao típico e ao turismo, não se reflete nas cidades do presente estudo.
Pelo contrário, observei em campo claramente a redução da mão-de-obra rural, o êxodo em busca
de melhores condições, o isolamento e um ritmo de desenvolvimento extremamente lento. Apesar
da grande quantidade de casas de veraneio, elas são ocupadas apenas em feriados e períodos de
festa, e não trazem benefícios à comunidade, citados por Veiga (2006).
Nas abordagens mais recentes de ruralidade, posteriores à década de 70, como em Biazzo
(2007), Carneiro (2007) e Bradenburg (2010), o conceito é associado à construção de identidades,
da vivência do rural, ou de forma mais ampla de atores sociais vivenciando seu espaço. A ruralidade
é considerada atrelada à cultura e à história das pessoas, mesmo que elas não necessariamente
residam no rural.
Conforme visto em Blume (2004), é necessário partir de uma visão que saia apenas da base
física ou da sua relação com o recurso natural, tratando-a como suporte para uma teia complexa e
heterogênea de relações sociais e de vivências proporcionadas por esse ambiente cultural.
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A noção da localidade (...) não reduz o espaço a uma simples base física. Esta é útil como
uma referência para um conjunto de relações sociais diversificadas que podem estar diluídas
tanto no ambiente rural como no urbano, reduzindo, desta forma, a necessidade de distinção
entre os ambientes. Assim, diante desta diversidade, os valores culturais são incorporados
por novos hábitos e técnicas, tornando-se difícil determinar a unicidade no sentido das
modificações, e, tampouco, uma preponderância determinada de certos valores culturais
considerados como hegemônicos (BLUME, 2004 p.41).

Indo ao encontro dessa definição, Bradenburg (2010) apresenta como uma das
manifestações da ruralidade a sabedoria do campo, uma capacidade de ajustamento ao habitat. A
sociabilidade, o lazer ou mesmo as práticas de manejo, uso do solo e coleta formam um sistema
complexo de saberes, resultado do conhecimento de leis da natureza e de ciclos biológicos,
denominado interajuste ecológico por Antônio Cândido (CANDIDO, 1964, p. 173).
Outra contribuição para a discussão mais recente é Wanderley (2002), que foca nas
particularidades referentes à urbanização de pequenas cidades. Segundo a autora, a definição deve
ser norteada por critérios que considerem essas peculiaridades. O primeiro, "o exercício das
funções propriamente urbanas, atribuído a toda aglomeração, sede municipal, qualquer que seja o
seu tamanho" (Idem, p.7), no qual a pequena cidade simultaneamente é "o espaço central do poder
municipal, que concentra as atividades administrativas, assim como organiza e centraliza as
atividades econômicas e sociopolíticas do conjunto do município e expressa a referência à
identidade espacial local."
O segundo fator a ser considerado, segundo a autora, é "a intensidade do processo de
urbanização", que se traduz em fragilidade, quando em comparação com a "persistente
concentração das atividades econômicas e da oferta de serviços nos grandes e médios centros
urbanos e da ainda insuficiente rede de comunicações entre aglomerações de todos os tamanhos"
(Idem, p. 7). Esse fator é observado nas cidades de São José do Barreiro e Areias, dada a
dependência comercial das cidades do entorno, seja para a obtenção de insumos, matérias-primas,
produtos ou serviços. As cidades estudadas, por seu tamanho reduzido e suas dinâmicas
econômicas baseadas no setor público e em menor parte no comércio e na agropecuária, são
dependentes das cidades maiores do entorno, como Cruzeiro e Resende.
Temos ainda a presença do mundo rural, seja pela proporção da população rural, somada
aos habitantes do urbano que realizam atividades no rural, e aqueles que se ocupam em atividades
agropecuárias no município. Contudo, segundo a autora, essa presença
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se expressa no fato de que o espaço municipal pode ser impregnado pelas «qualidades»
do meio rural, diante das quais a pequena e carente cidade dificilmente consegue se impor
como alteridade. Estas qualidades dizem respeito, sobretudo, ao povoamento reduzido e
à predominância das paisagens naturais e das relações sociais de interconhecimento
(WANDERLEY, 2002 p.7).

Considera-se nesse panorama o modo de vida dominante e a construção das identidades
sociais. O interconhecimento (conhecimento recíproco dentro da comunidade), superficialmente
manifestado pela familiaridade dos seus moradores entre si, do seu convívio e das suas relações, é
muito diferente do observado em municípios de maior porte. Estando a poucos dias executando a
minha primeira coleta de dados, em São José do Barreiro, eu já era identificado como forasteiro
por grande parte da população, ou seja, há um grande interconhecimento na comunidade, ainda que
só "de vista".
Nas cidades estudadas, em sintonia com as observações de Maia (2001), dentro das suas
dinâmicas diferenciadas, a ruralidade permeia o urbano e muitas vezes confunde-se com ele.
Imediatamente próxima ao centro histórico de São José do Barreiro, a uma quadra da igreja matriz,
às margens do rio Barreiro, é possível observar a agricultura com fins comerciais sendo realizada
nos fundos das residências, incluindo-se aí a criação de gado leiteiro e a produção de queijo. Nesse
município, há leite, queijo e manteiga de produção local nos supermercados. Em dias da semana
onde os mercados estão indisponíveis ou fechados, há a venda frutas e hortaliças diretamente dos
quintais. Presenciei, por vezes, situações de escambo ocorrendo dentro de estabelecimentos
comerciais, como a troca de um saco de frutas por um produto, o oferecimento de ovos em troca
de serviços, e outras formas não monetárias de troca.
Em terrenos ociosos, realiza-se a agricultura urbana, com milhos, mandiocas, acerolas,
bananas e goiabas integrados às paisagens do centro urbano, assim como animais soltos nas ruas.
Durante o dia, as praças são espaços de socialização, independentemente da realização de eventos
culturais ou religiosos.
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Figura 5 - Cenas do cotidiano de São José do Barreiro: (A) animais em rua central, (B) transporte de leite fresco, (C)
momento de sociabilidade na praça e (D) agricultura urbana em quintal.. Foto: Guilherme Reis Ranieri, 2017.

Na Figura 5, é possível observar em (A), na rua central da cidade, a presença de animais
domésticos. As vias tranquilas com pouco tráfego de veículos são uma constante na região. Ao
fundo, imediatamente após o centro, no final da rua, na encosta da montanha, há criação de gado.
Em (B), destaca-se um carro de burro transportando leite fresco, conduzido por um homem de
chapéu de palha. Nota-se também a terra na lateral, possivelmente oriunda de deslizamentos
ocorridos no período chuvoso. Em (C), em primeiro plano, à direita, é possível verificar um retrato
da rotina da praça, onde moradores da localidade ocupam o espaço público conversando em um
banco na praça, após o final da missa dominical. Ao fundo, em amarelo, e branco, a igreja matriz.
Por fim, em (D), aos fundos de um terreno central, vistos da rua de cima, é visível o cultivo de
mandioca, mamão e jabuticabeiras. No quintal vizinho, manga e banana. Ao final do terreno, o
centro da cidade, e aos fundos a serra da Bocaina. Basta caminhar pela cidade para observar a
agricultura urbana presente, em especial nos espaços privados.
Estando em campo, uma reflexão permanecia na minha mente: esses espaços de ruralidade
são remanescentes de um processo de urbanização crescente, e tendem a desaparecer, ou são
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reflexo das necessidades relativas ao isolamento e pouco desenvolvimento econômico da cidade?
Eles estão diminuindo ou aumentando?
Notei que o processo do permear da ruralidade dentro do urbano se faz por duas vias: em
uma delas, essas áreas são residuais de antigas áreas agrícolas que foram lentamente sendo
abraçadas pela urbanização, enquanto, de outra maneira, são recriados espaços rurais na malha
urbana. Os dois processos ocorrem, portanto simultaneamente. Há as pressões da urbanização,
como a mudança do estilo de vida e o aumento do valor do solo urbano, mas há também uma
população idosa com tempo livre, moradores que ainda trabalham no rural, assim como espaços
onde a produção de alimentos é atividade de autossustento ou comercialização.
Sobre essa reflexão, há o posicionamento de Carneiro (2007) que, a respeito das alterações
nas mudanças de hábitos, na relação com a natureza e na percepção do mundo, "se expressam de
maneira irregular e diversificada, segundo os interesses e a posição social dos atores, o que não
implica, necessariamente, uma ruptura decisiva no tempo nem no espaço" (CARNEIRO, 2007 p.
33). Segundo a autora, as pressões oriundas do urbano não são definitivas no desaparecimento de
certas características da ruralidade que o permeiam:
Portanto, a heterogeneidade social, ainda que produza uma situação de tensão, é também
responsável pelo enriquecimento do tecido social das localidades, sem que isso resulte,
necessariamente, em uma descaracterização da identidade cultural local. Ao contrário, a
diversidade pode atuar no sentido de consolidar as identidades dos grupos ao possibilitar
uma consciência de si na relação com o outro, o que pode contribuir igualmente para a
definição de uma identidade urbana no interior de uma localidade tida como rural e viceversa. Seria mais adequado falarmos em um processo de reestruturação dos sistemas
sociais a partir da incorporação de novos elementos econômicos, culturais e sociais que
engendram relações mais ou menos conflituosas e ambíguas (CARNEIRO, 2007 p.33).

No presente trabalho, contrário à afirmação de Carneiro (2007), de que a ruralidade "não se
estaria diluindo junto com a aproximação simbólica e espacial da cidade (Idem, p.26)", a partir do
momento que saberes e práticas, enquanto constituintes de processos sociais associados à
ruralidade e relacionados ao conhecimento dos usos da biodiversidade, estando expostos à
pressões, transformações e dinâmicas externas, estão sujeitos a desaparecimento ou
descaracterização.
A ruralidade, além de um sistema de saberes e valores, também possui um substrato e uma
materialidade. Dentro de um recorte, no próximo capítulo, é explorada uma dessas manifestações:
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a agricultura urbana que ocorre dentro dos quintais, os espaços produtivos onde saberes tomam
forma, técnicas se expressam e plantas são usadas para diversos fins.
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4. OS QUINTAIS E SABERES COMO PATRIMÔNIO
4.1 Quintais como espaço de agricultura urbana
O conceito de agricultura urbana é extremamente amplo por englobar uma série de
tipologias e variações, cada uma com a sua peculiaridade. Em linhas gerais, podemos circunscrever
que, em comum, todas possuem o cultivo de alimentos (BOUKHARAEVA et alii, 2005), ainda
que em espaços e com finalidades distintas. Segundo Mougeot (2000, p. 11), em sua definição do
conceito:
A agricultura urbana é uma indústria localizada no interior (intraurbana) ou nas franjas
(periurbana) de uma vila, uma cidade ou metrópole, com cultivo ou criação, processando e
distribuindo uma diversidade de produtos alimentícios e não alimentícios, (re)utilizando
uma grande quantidade de recursos humanos e materiais, produtos e serviços encontrados
no interior e ao redor daquela área urbana, e fornecendo, em contrapartida, recursos
materiais e humanos, produtos e serviços para aquela área urbana (MOUGEOT, 2000, p.
11, tradução nossa)

Essa definição é especialmente interessante porque considera como produto da agricultura
urbana não apenas o alimento cultivado, mas também produtos subjetivos como o
compartilhamento de saberes, a prestação de serviços e também vínculos sociais e culturais
(produtos não-alimentícios). Outras definições, como a de Veenhuizen (2006), simplesmente
consideram a agricultura urbana como "o cultivo de plantas e a criação de animais para fins de
alimentação e outros usos dentro e ao redor das cidades, e atividades a elas relacionadas"
(VEENHUIZEN, 2006, p.2, tradução nossa9). Alguns autores ainda levam em conta, por exemplo,
o tipo de propriedade onde ocorrem as atividades, se o espaço é público, semi-público ou privado;
ainda, os atores envolvidos, a finalidade da produção (MOUSTIER; DANSO, 2006), o perfil dos
agricultores, a dimensão da área e a tipologia de manejo (LOVELL, 2010; CABANNES, 2012).
Dentre essas múltiplas tipologias, o enfoque é dado na produção para autoconsumo, que
praticamente não possui como finalidade a comercialização de excedentes, ou seja, realizada com
foco na subsistência e em escala doméstica, cuja maior restrição para a produção é o tamanho da
área. A produção nos quintais representa, dessa forma, acesso a alimentos de baixo custo e boa
qualidade (MOUSTIER; DANSO, 2006). Contudo, como será visto nos resultados do presente
trabalho, existem outras motivações para a prática da agricultura nos quintais urbanos, como uma
9

"agriculture can be defined as the growing of plants and the raising of animals for food and other uses
within and around cities and towns, and related activities" (VEENHUIZEN, 2006, p.2)
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atividade de lazer (ALTIERI et alii, 1999; DEELSTRA; GIRARDET, 2000; NAGIB, 2016), e
ainda, como reforço de práticas culturais (CORLETT; DEAN; GRIVETTI, 2003).
Um quintal é um terreno localizado ao redor ou aos fundos da casa, ou ainda um local
próximo à residência, seja em ambiente rural ou urbano, de acesso fácil; possui diferentes
configurações, tipologias construtivas, estratégias de uso e metragem; onde realizam-se cultivos de
diversas espécies a fim de suprir parte das necessidades alimentares ou medicinais da família
(OAKLEY, 2004; GUARIM NETO; AMARAL, 2008; AMOROZO, 2008). Alguns autores, ainda,
situam o jardim como elemento do quintal, com plantio realizado em canteiros elevados, em vasos
ou no próprio chão (VAN HOLTHE, 2003), o que demonstra que a agricultura praticada nos
quintais pode ter diferentes aspectos, vários tipos de manejo e distintas finalidades.
Os quintais, mesmo quando presentes em áreas urbanas, quando enquadrados como um
espaço de agricultura, são dedicados ao cultivo de plantas com finalidades ornamentais,
alimentícias ou medicinais, sendo redutos de biodiversidade e representando diversos aspectos
culturais da vida local, como economia, vida familiar, manifestações culturais e religiosas (VAN
HOLTHE, 2003 ).
Alguns estudos (e. g. BLANCKAERT et alii, 2003; CORLETT; DEAN; GRIVETTI,
2003;VOGL-LUKASSER et alii, 2010; GALLUZZI; EYZAGUIRRE; NEGRI, 2010) apontam os
múltiplos usos dados aos quintais, especialmente em relação ao seu uso para cultivo de plantas
alimentícias ou medicinais. Conforme Pochettino, Hurrel e Lema (2012), a escolha das espécies e
as estratégias de manejo adotadas não são necessariamente orientadas pelo mercado ou por
tendências, mas possuem origem interna ao funcionamento de cada residência. Assim, são
determinadas pela cultura local e pelas necessidades individuais, com relação com as tradições de
família, ou suas preferências culinárias.
Para Moura e Andrade (2007), os quintais agroflorestais são um rico reservatório de
germoplasma, e tendem a ser mais ricos em comunidades rurais do que em comunidades urbanas,
"pois com a urbanização em massa nas grandes cidades as populações tendem a perder o contato
com a terra [e a própria terra] e práticas agrícolas que poderiam ser incorporadas no ambiente
urbano deixam de ser utilizadas" (MOURA; ANDRADE, 2007 p. 219).
É apontado, ainda, que a importância da agricultura urbana nos quintais, tanto rurais quanto
urbanos, depende de múltiplas variáveis, como o acesso da unidade analisada em relação ao
comércio e a serviços de saúde. Os quintais podem representar uma alternativa de segurança
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alimentar e, por vezes, de complemento de renda, com a comercialização de excedentes (e. g.
OAKLEY, 2004; ALBUQUERQUE; ANDRADE; CABALLERO, 2005; AMOROZO, 2008;
WINKLERPRINS; OLIVEIRA, 2010; BATISTA; BARBOSA, 2014).
Segundo Feleke (2011, p.156, tradução nossa) 10 , "os quintais também podem ser
enquadrados na categoria de patrimônio, porque podem estar atrelados a valores identitários e são
mantidos, em geral, com o propósito de serem transmitidos para as futuras gerações, e portanto,
sua importância não pode ser definida apenas em termos de satisfazer as necessidades dos
residentes" (Idem, p.156).
A agricultura dentro dos quintais urbanos é vista como extensão do rural, a presença viva
da ruralidade dentro do urbano do município. Nesses espaços, há não só a realização de atividades
agropecuárias como também a manutenção de um saber, um conhecimento adquirido na roça que
se permite manifestar pela interação com a terra, as plantas e os animais. O quintal, então, é um
espaço onde a dimensão da ruralidade se faz presente na cidade, como observou Maia (2001) no
município de João Pessoa.
Existem muitas atribuições para esses espaços, servindo como fonte de subsistência e renda
monetária, ambiente de manutenção e reposição de espécies e variedades incomuns, assim como
para experimentação e tentativa de cultivos, verificando sua viabilidade e produtividade na região
(SANTOS, 2004). Essas espécies muitas vezes são transportadas e propagadas para novas áreas
quando as famílias mudam de residência (PADOCH; JONG, 1991; OAKLEY, 2004;
WINKLERPRINS; OLIVEIRA, 2010; OLER, 2012).
Nos quintais, a agricultura está associada às experiências de vida dos agricultores e suas
necessidades, revelando dentro do uso medicinal o tratamento de doenças, suas preferências
alimentares, alguns fins religiosos. Ainda, espécies são mantidas por terem sido presenteadas,
assim como testemunham um complexo sistema de troca de propágulos baseado em relações
sociais (OLER, 2012; MARCHETTI, 2012; GALVÃO; 2014).
Ressalta-se que, nas cidades estudadas, a função do quintal enquanto espaço para garantia
de complemento na alimentação, de onde se origina parcela significativa dos alimentos frescos
10

"They constitute local patrimony or heritage since they are considered as a common good, have an identity
value, and are maintained in order to be transmitted to future generation. Homegardens of the two areas are
irreplaceable production units since they provide almost everything the household requires for subsistence.
Nevertheless, their role must not to be judged only in terms of satisfying family needs" (FELEKE, 2010, p. 156).
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consumidos pelas famílias, assim como representa complemento na renda através da eventual
comercialização do excedente.
4.1.1 Plantas alimentícias convencionais e não convencionais
A alimentação humana está, em nível mundial, cada vez mais homogênea, fruto de um
processo histórico que culminou na época moderna - e mesmo antes disso, já se fazia perceber pela
imposição cultural na relação de dominação de certas culturas sobre outras, onde grupos
subjugados acabaram por adotar certos costumes, hábitos, práticas e cultivos alimentícios dos
grupos dominantes. Podemos tomar como marco da globalização, na modernidade, as grandes
navegações nos séculos XIV e XV, responsáveis por um intenso processo mercantil e de dispersão
de biodiversidade (MADEIRA; REIFSCHNEIDER; GIORDANO, 2008), proporcionando um
constante intercâmbio cultural entre porções do globo que, até então, estavam isoladas ambiental e
culturalmente.
Decorrente desse longo e constante processo de trocas culturais, não seria possível o acesso
a muitos dos alimentos que temos hoje, o que questiona as próprias bases de constituição da nossa
sociedade. Se consumimos o arroz do sul asiático ou o trigo do crescente fértil, é porque somos
fruto de uma sociedade construída sobre um profundo intercâmbio de biodiversidade alimentar. Se
hoje se consomem batatas na Europa, mandioca na África, é porque esses cultivos de alguma forma
constituem parte importante da dieta desses povos, seja por opção, seja como alternativa a períodos
de carestia que se consolidaram dentro do sistema de alimentação dessas sociedades.
Na nossa alimentação, percebe-se a grande representatividade de alimentos cuja origem
remete à Europa e ao norte da África e da Ásia. Segundo Rapoport (2007), com base em listagem
européias de plantas mais consumidas pelos serem humanos como alimento, quase 52% têm origem
nessas regiões, com apenas 18% de espécies originárias do centro e sul da América (RAPOPORT,
2007), sendo, curiosamente, essa última, a mais rica em espécies vegetais. Nossa alimentação sofre
grande influência dos processos de colonização, que nos parecem tão longínquos, mas
influenciaram a nossa agricultura, a nossa cozinha e os nossos rituais alimentares (MADEIRA;
REIFSCHNEIDER; GIORDANO, 2008).
Estima-se que por volta de 26.000 espécies no mundo possuam potencial alimentício
(RAPOPORT et alii, 1998), ou seja, tenham partes ou derivados passíveis de consumo humano,
desde hortaliças, frutos e grãos, castanhas, óleos, corantes, resinas, sal vegetal, féculas, dentre
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outras possibilidades oriundas do mundo vegetal (KINUPP, 2007). Contudo, apesar dessa aparente
abundância, atualmente são consumidas em larga escala de 150 a 200 espécies, segundo estimativas
da FAO - a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (1999). Dessas
espécies, apenas três delas (trigo, arroz e milho), fornecem por volta de 60% de todas as calorias e
proteínas consumidas no mundo (RAPOPORT et alii, 1998).
Muitos dos vegetais com potencial alimentício são negligenciados. Dessas plantas, a
maioria é usada de forma secundária na alimentação, possuem poucos estudos a respeito da
segurança de seu consumo, ou carecem de informações das suas formas de cultivo, processamento
e preparo. Dentro do nosso atual modelo de desenvolvimento baseado em monoculturas, na
produção de commodities agrícolas, um rico conhecimento está sendo perdido com a globalização
dos mercados, assim como sementes, cultivares e variedades crioulas, que correm sério risco de
desaparecimento (FAO, 1992; KINUPP, 2007; SALAMI, 2009).
Para Rapoport e Ladio (1999), são necessárias novas estratégias para a melhor oferta
nutricional nos países em desenvolvimento, como aquelas baseadas na diversificação não só da
produção agrícola, mas no manejo de recursos florestais não-madeireiros, especialmente os
recursos alimentares que podem ser obtidos por meio de extrativismo. Outros trabalhos (e.g.
RAPOPORT et alii, 1998, DÍAZ-BETANCOURT et alii, 1999) mostram como o consumo de
plantas silvestres, ou ainda plantas espontâneas, pode representar uma fonte importante de alimento
e complemento nutricional, como ocorre em diversos países, como Coréia, Índia e México.
Para Kinupp (2007), existe uma grande carência de estudos a respeito das propriedades
nutricionais, assim como ensaios agrícolas, voltados para todas as plantas com potencial na
alimentação, as denominadas plantas alimentícias não convencionais (PANC).
Dos usos da biodiversidade no incremento da segurança alimentar e nutricional, além da
produção e comercialização, está o cultivo para autoconsumo, realizado especialmente dentro do
contexto da pequena produção, seja ela na agricultura urbana ou periurbana, assim como em
quintais (WINKLERPRINS; OLIVEIRA, 2010). Dessa forma, a agricultura no urbano tem seu
papel na manutenção da biodiversidade, assim como o envolvimento com atividades agrícolas
dentro da cidade, representando maior oferta e diversidade de alimentos frescos disponíveis
(ALTIERI et alii, 1999; ARMAR-KLEMESU, 2000; ZEZZA; TASCIOTTI, 2010).
Apesar da existência de diversos trabalhos de cunho etnobotânico no Brasil e no mundo,
preocupados com essa temática, informações a respeito dos saberes nos municípios selecionados
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são escassos. Há o trabalho desenvolvido por Lobo e Sena (2012)11 a respeito dos quintais do
município de Areias, no qual foram amostradas um total de 100 residências em relação à
caracterização dos quintais, e apresentadas as espécies encontradas. O trabalho não apresenta
detalhes de sua metodologia, como foi sistematizada a amostragem das residências, como foram
realizadas as coletas, como realizaram a identificação botânica. Foi obtido, no referido trabalho,
um total de 47 espécies entre frutíferas e hortaliças cultivadas nos quintais urbanos. Contudo,
devido à ausência dessas informações, ressalta-se a dificuldade de comparar os resultados por
desconhecer os detalhes da metodologia utilizada.
4.1.2 Os quintais e a manutenção da biodiversidade
Enquanto o termo diversidade refere-se tanto ao sortimento de formas de vida, nas suas
mais diversas manifestações, incluindo a humana, quanto a seus arranjos culturais, sociais, políticos
e tecnológicos, o termo biodiversidade possui um enfoque biológico. Inclui, assim, o conjunto de
toda a vida do planeta, dentro de três grandes níveis de complexidade, a diversidade entre espécies,
dentro de espécies e de ecossistemas. (MACHADO; SANTILLI; MAGALHÃES, 2008;
SANTILLI, 2005, 2009; OLER, 2012). O termo agrobiodiversidade, por sua vez, conforme
definido na Decisão V/5 da 5ª Conferência das Partes da Convention on Biological Biodiversity12:
A biodiversidade agrícola é um termo amplo que inclui todos os componentes da
diversidade biológica, relevantes para a alimentação e a agricultura e todos os
componentes da diversidade biológica que constituem o agroecossistema: a variedade e
a variabilidade de animais, plantas e microrganismos, aos níveis genético, de espécies e
ecossistêmico, necessários para sustentar as principais funções do agroecossistema, sua
estrutura e processos .

Dessa forma, a agrobiodiversidade resulta da intersecção de diferentes níveis de
complexidade, como a diversidade cultural e humana, os sistemas de cultivo e as espécies,
variedades e raças, ou ainda, "o processo de relações e interações do manejo da diversidade entre

11

"LOBO, Vanessa Auxiliadora Ramos; SENA, Paulo Sérgio de. Os Quintais como Espaço de conflito.
Conservação, Manejo e Uso do Hotspot Mata Atlântica. Caso de Estudo Vale Histórico, Vale do Paraíba, São
Paulo. Janus, v. 9, n. 16, 2014".
12
Agricultural biodiversity is a broad term that includes all components of biological diversity of relevance to
food and agriculture, and all components of biological diversity that constitute the agro-ecosystem: the variety and
variability of animals, plants and micro-organisms, at the genetic, species and ecosystem levels, which are necessary
to sustain key functions of the agro-ecosystem, its structure and processes (COP, decision V/5, 2001).
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e dentro de espécies, os conhecimentos tradicionais e o manejo de múltiplos agroecossistemas,
sendo um recorte da biodiversidade" (MACHADO et alii, 2008, p. 31).
O termo foi cunhado em um contexto de preocupação com a degradação ambiental, a erosão
genética, a mudança nas técnicas agrícolas e no uso da biodiversidade, durante a Convenção para
a Diversidade Biológica (CDB) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em 1992. O
debate em torno da conservação da biodiversidade destaca não só a conservação ex situ, como a on
farm, considerando a importância dos sistemas agrícolas, do manejo e da preservação genética
realizada por agricultores em pequena escala (OLER, 2012; AMOROZO, 1996; 2000).
Diversos trabalhos demonstram que variedades de plantas desenvolvidas localmente têm,
além de relevante representação na segurança alimentar dos pequenos agricultores, importância em
nível mundial enquanto recurso para melhoramento genético, como fonte de características
desejáveis como desempenho em condições de campo e melhores respostas ao estresse biótico e
abiótico (OLER, 2012; AMOROZO, 2000).
A agrobiodiversidade, dentro de um enfoque etnobotânico, segundo Pilla (2006), pode
contribuir para o melhoramento de plantas, explicando os diferentes usos de uma espécie,
fornecendo informações sobre as relações entre o ambiente e o agricultor, sua cultura e as
dinâmicas produtivas. Ainda, essa abordagem permite compreender os motivos que levam os
agricultores a escolherem determinadas variedades e como os sistemas de manejo possuem
validade na dinâmica de amplificação, manutenção, conservação ou perda de diversidade.
Apesar de a biodiversidade em si ser componente-chave nas estratégias de adaptação às
mudanças climáticas, a conservação de sistemas agrícolas adaptados às condições ambientais e
culturas locais é outra parte fundamental, seja através de apoio e valorização, seja por políticas
públicas, instrumentos jurídicos e pesquisa. Só é possível conservar aquilo que se conhece, e a
pesquisa desempenha papel fundamental no inventário, salvaguarda e difusão dos saberes
associados à biodiversidade, aos sistemas agrícolas e ao seu saber-fazer (SANTILLI, 2005, 2009).
4.2 O patrimônio nesse processo
Para a discussão a respeito do conceito patrimônio que aqui adoto, entendo como
fundamental a construção do termo, para entender como ele atualmente pode estar associado a
plantas, quintais e saberes. O conceito em si sofreu diversas alterações através do tempo, deixando
de ser somente expressão do belo e do grandioso, da monumentalidade e da preocupação estética,
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para incluir as porções que preservam a criação da natureza, ou a criação da natureza trabalhada
pela influência humana (SCIFONI, 2006, ZANIRATO, 2009). Como consequência, esse sentido
do patrimônio foi associado aos grupos dominantes, e excluiu as demais criações, sem incluir o
que era visto como popular e com menor erudição. Esse processo levou ao esquecimento e à
negligência de diversos aspectos da cultura material (ZANIRATO, 2009; SOUZA; CRIPPA,
2011).
As primeira definições de patrimônio dizem respeito à busca de referentes nacionais, de
símbolos que são frutos de construções políticas, sociais e econômicas, reafirmados, ou mais ainda,
legitimados socialmente, permeando o tecido social (PRATS, 1998, p. 65). No século XIX, por
exemplo, as instituições museológicas européias responderam pesadamente a essa forma de pensar
o patrimônio, em busca de um sentimento patriótico (VILLARROYAS, 2007).
A transformação de um bem em patrimônio ativado se circunscrevia à sua base material,
em uma visão legal, de conteúdo monumentalista e estético, resultando em iniciativas
governamentais de preservação de bens materiais, edifícios e objetos. Privilegiava-se a matéria, os
valores históricos, artísticos, técnicos e o consenso sobre uma obra, sempre com base em uma visão
técnica, elitizada e vertical (SOUZA; CRIPPA, 2011).
A percepção do atual conceito de patrimônio, diferentemente das visões mais antigas de
herdade e de bens valoráveis, começou a ser construída no período do Renascimento, no momento
em que vestígios antigos deixam de ser considerados itens bárbaros ou pagãos, e sim e sim
percebidos como testemunho do passado. Dessa forma, protegidos pelo poder público, passaram a
constituir "um conjunto específico de bens que formam o acervo da sociedade" (VILLARROYA,
2007, p. 76). O poder público passou a se responsabilizar pela conservação instituindo o patrimônio
protegido às expensas do Estado. A instituição do patrimônio pelo Estado é uma forma de tentar
conter o risco da perda, o que desencadeia as primeiras medidas protecionistas (ZANIRATO;
RIBEIRO, 2006; VILLARROYA, 2007).
Segundo Prats (1998), historicamente, a patrimonialização surgiu a partir de iniciativas de
legitimação de referências simbólicas, em geral dada por uma autoridade, com um caráter de quase
sacralidade, ou ainda, para reforçar discursos ou afirmar identidades. Esse processo, que resulta no
que Prats designa como "ativação patrimonial", é a construção de um discurso e práticas em torno
de um objeto, tornando-o patrimônio. Isso leva em conta valores, situações históricas e interesses,
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enquanto estratégia política, de forma que a "ativação patrimonial" nunca é neutra (PRATS, 1998,
p. 68).
Mesmo considerando que o patrimônio ativado não necessariamente encontre
correspondência com as referências culturais dos sujeitos, que buscam preservar, os critérios
usados até o final da década de 1990 eram extremamente restritivos, não só por privilegiar como
patrimônio o monumental, o erudito, mas também por considerar somente a criação material como
patrimônio digno de proteção. A partir da década de 1980, grupos de menor poder ou
representatividade política dentro da UNESCO - os países em desenvolvimento e os pós-coloniais
- levaram à UNESCO e ao PNUMA questionamentos a respeito das concepções dominantes até o
momento (PRATS, 1998, ZANIRATO e RIBEIRO, 2007). O movimento internacional que mudou
paulatinamente esse sentido, se concretizou nos anos 90, na Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) – que propôs a Convenção Sobre Diversidade
Biológica - CDB e, dentro dela, a valorização e proteção dos conhecimentos tradicionais associados
ao patrimônio natural. Tal entendimento foi depois seguido pela Convenção do Patrimônio
Imaterial, de 2003, aprovada pela UNESCO.
Em nível nacional, em 2000, tivemos o Decreto nº 3.551, que criou o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006), que passou, a partir de então, a considerar
patrimônio os aspectos intangíveis da cultura, passíveis de serem incluídos em políticas de registro
e salvaguarda.
As concepções de patrimônio imaterial ou intangível expressam a concepção moderna de
cultura, que privilegia as relações simbólicas e sociais, em detrimento da materialidade e das
técnicas (ZANIRATO, 2006; SOUZA; CRIPPA, 2011; ZANIRATO, 2016). Com isso, passou a
haver o reconhecimento do patrimônio de diversos grupos, comunidades e populações, um campo
de afirmação de práticas e representações coletivas. Isso se deveu, em grande parte, à força de
entendimentos da antropologia, que concebe a cultura como forma de vida, "cobrando a
consciência da constituição simbólica da sociedade, do caráter global e não fragmentário da cultura,
da relatividade e legitimidade de todas as práticas e da complexidade de todos os processos
culturais" (VILLARROYA, 2007, p. 76).
Essa distinção em relação ao patrimônio material aumentou conforme foi ampliado o
conjunto de bens tidos como patrimônio imaterial, incluindo artesanatos, ritos, idiomas e
festividades como elementos a serem conhecidos, inventariados e salvaguardados. Mais uma vez,
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a percepção da perda e do desaparecimento se fizeram patentes nesse processo (VILLARROYA,
2007).
O patrimônio imaterial ocorre, não se pode esquecer, sobre uma base material, mas está
além do aspecto físico, tangível. Nele se incluem os saberes, as tradições, as festas e diversos outros
aspectos e manifestações, de transmissão oral ou gestual, recriados coletivamente e modificados
ao longo do tempo. Conforme diz a UNESCO:
O patrimônio cultural imaterial compreende as expressões de vida e tradições que (os
indivíduos) recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes
[...] a essa porção imaterial da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio
cultural imaterial UNESCO (2015).

Na perspectiva de patrimônio cultural – material ou imaterial, não necessariamente ativado
pela ação do Estado, Emperaire, Velthem e Oliveira (2008), consideram o patrimônio agrícola
referente às dinâmicas de produção e reprodução da vida social, onde se encontram os saberes
constitutivos dos sistemas agrícolas, assim como as atividades que os caracterizam, resultantes de
processos dinâmicos e em constante transformação.
Para Prats, (1998, p. 63) o patrimônio não precisa ser necessariamente ativado, ele existe
como referência cultural para os povos, mesmo que não haja a proteção oficial, e "independente de
seu caráter utilitário", incluindo aí amplos aspectos do patrimônio natural. Prats (1998) considera
o patrimônio como "todas as criações da espécie humana" mesmo as que não são ativados por meio
de ações públicas (Idem, p.73), que sofrem transformações ao longo de diferentes contextos,
desejos, visões, podendo certos patrimônios desaparecerem ou ainda receberem novos significados.
A visão estanque de cultura e natureza, refletida na construção do patrimônio ativado pelo Estado,
é substituída por entendimentos que, além de buscar superar essas barreiras, reforçam o sentido de
dinâmica.. Essa abordagem trata do viés cultural de um olhar socialmente construído e
estabelecido.
Gonçalves (2012) apresenta a noção contemporânea de patrimônio associada à noção de
perda, como motivo para a implementação de políticas, visando conter os riscos de
desaparecimento. Mais recentemente, o autor traz uma discussão a respeito daquilo que intitula
como retórica da perda, onde a percepção de riscos e as ameaças à conservação são as principais
motivações para a salvaguarda. Em consonância com essa visão, em Villarroya (2007), o
patrimônio instituído é visto como um fenômeno da modernidade, especialmente porque supõe
63

uma forma de superação da tradição, comportando, portanto, não só a reflexividade como a
consciência do risco.
A patrimonialização como ação política é sujeita a negociação e disputa, e depende
especialmente dos agentes capazes de estabelecer os valores dominantes, seja no sentido de dar a
algo um sentido turístico ou mercadológico, para afirmar identidades coletivas ou mesmo pela
racionalidade científica. Contudo, em comum a todos eles está a percepção da perda e a intenção
da conservação ou da preservação (VILLARROYA, 2007).
A consciência de um risco de desaparecimento e destruição, especialmente o associado às
consequências das ações humanas dados pelas intervenções da ciência e da técnica - o risco
manufaturado - surge um movimento de defesa e conservação, que caracterizam as políticas
patrimoniais. Nesse aspecto, a percepção da perda é inerente ao patrimônio instituído, seja o que
se refere à natureza ou à produção cultural, colocando as duas condições sob ameaça (ZANIRATO,
2017).
Diversos fatores e processos podem colocar em risco a integridade ou até mesmo a
existência do patrimônio instituído ou não. O ritmo de desenvolvimento urbano associado à
degradação do ambiente é um deles; o êxodo rural, a diminuição e o envelhecimento populacional
também o são. Do mesmo modo, são ameaças à sobrevivência dos patrimônios a mercantilização
da cultura e da natureza (PEIXOTO, 2004; HERNANDES, 2005).
Outro fator a ser considerado como justificativa para a salvaguarda do patrimônio cultural
imaterial – instituído ou não - está na vulnerabilidade ao fenômeno da globalização e das tendências
de homogeneização de práticas e representações, o que gera uma necessidade de repensar as
identidades e a natureza das transformações e seus limites.

4.2.1 Plantas, quintais e saberes como patrimônio
Na presente abordagem, as plantas e os saberes, que compõem os esforços da pesquisa
etnobotânica, também são considerados patrimônio. Em uma abordagem próxima àquela de Santilli
(2015), a respeito de saberes e práticas alimentares, considero o cultivo de plantas alimentícias não
apenas como atividade isolada, como agricultura vista como algo de "fora da cozinha", mas como
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parte do alimentar-se, impregnada de cultura e envolvendo "escolhas, símbolos e classificações"
(p. 586).
Mas quais os caminhos para chegarmos a essa definição? As primeiras concepções
patrimonialistas para algo que não fosse produto direto da ação humana (embora fruto de sua visão
sobre o meio), como a natureza, eram associadas à beleza e grandeza da paisagem. Tais
entendimentos fundamentaram as concepções preservacionistas que envolveram a criação dos
primeiros parques e reservas nacionais em diversos países, os considerados monumentos naturais
(SCIFONI, 2006; ZANIRATO; RIBEIRO, 2006). Esse entendimento favoreceu, posteriormente,
às definições de patrimônio natural pela UNESCO.
No Brasil, a preocupação com a proteção oficial da natureza ocorreu no começo do século
XIX, voltada para os sítios e paisagens naturais de feição excepcional, destinados à fruição visual,
alinhando a natureza com as preocupações nacionais da monumentalidade histórica e artística, já
expressas em aspectos culturais, que levaram a pensar em políticas preservacionistas para manter
a intocabilidade desses sítios (SCIFONI, 2006; ZANIRATO; RIBEIRO, 2006).
No Brasil, esse aspecto da monumentalidade do natural considerada patrimônio entrou na
Constituição de 1937. A visão de monumento natural adotada foi herança da escola francesa, que,
diferentemente da oriental, que considerava o monumento pelo seu caráter memorial e identitário,
passou a considerá-lo pela sua expressão estética (SCIFONI, 2006). Essa abordagem, de certa
forma, desvinculava a memória, a identidade, os valores subjetivos associados à tradição, o que se
fez expresso na demarcação do que deve ser salvaguardado da ação humana.
Após a aprovação da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural, em
1972, o patrimônio natural instituído pela UNESCO passou a compreender "os monumentos
naturais constituídos por formações físicas e biológicas (...) que tenham um valor universal
excepcional do ponto de vista estético ou científico". Essa definição inclui, ainda, "as formações
geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituam habitat de espécies
animais e vegetais ameaçados de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou
científico", e "os lugares ou as zonas naturais estritamente delimitadas que tenham um valor
excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação e da beleza natural" (UNESCO, 1973).
O conceito passou a incluir, portanto, as idéias da conservação, da relevância do interesse
científico, apesar de não deixar claro o que entende por "valor universal excepcional".
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Nos anos 90, com a emergência do debate público e político das questões patrimoniais,
observamos a internacionalização das preocupações com os recursos naturais, fortalecida em parte
pela Conferência do Rio em 1992 (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006). A universalidade antes
sublinhada como critério para a patrimonialização, unicamente baseada no monumental, passou a
ser constituída também pela diversidade, na qual a cultura, o território e a biodiversidade situamse como entes passíveis de proteção.
Devido à discussão em relação à soberania dos povos e comunidades em relação ao seu
patrimônio genético, a sua exploração econômica e a sua apropriação via patente por determinadas
empresas, a Convenção da Diversidade Biológica13 foi, de certa forma, responsável pela mudança
de paradigma em relação aos recursos genéticos. Ao considerar certos elementos da biodiversidade
como produtos culturais e, portanto, passíveis de proteção entram na condição de bens protegidos
e sob os quais o país tem soberania.
Conforme Scifoni (2006), a experiência brasileira (na ativação patrimonial) foi pontuada
pela visão do patrimônio natural como conquista da sociedade, "como uma noção ligada às práticas
sociais e à memória coletiva. Portanto, um patrimônio natural que, antes de tudo, faz parte da vida
humana e não aquele que a ela se opõe" (Idem, p. 27)
Nesse mesmo caminho, o entendimento de patrimônio dado por Manuela Carneiro da
Cunha (2005) trata do patrimônio imaterial como processos muito mais do que produto, que não
se compõe de formas fixas. Compõe-se, portanto, de "uma recriação permanente que tem a ver com
um sentimento de continuidade em relação às gerações anteriores", e que "suas condições de
reprodução dependem, dentre outras coisas, de acesso ao território e aos recursos naturais" (Idem,
p. 15).
Segundo Cunha (2005, p. 17), a diversidade biológica e a diversidade cultural têm
"interdependência evidente nos sistemas agrícolas (...), em que o trabalho humano, expresso na
seleção cuidadosa de espécies e variedades, na adaptação às condições físicas e bióticas locais,
influi diretamente na biodiversidade". Na mesma direção, Laure Emperaire et alli, em diversos
estudos com comunidades indígenas amazônicas a respeito dos usos da mandioca, apresenta a

13

A Convenção da Diversidade Biológica foi um tratado internacional de característica multilateral, realizado pelos
países signatários da ONU, que discutia aspectos da biodiversidade como a sua conservação, seu uso sustentável e a
repartição dos benefícios resultantes do seu uso econômico. Foi realizada durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro.
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complexa interação entre a diversidade cultural e o patrimônio agrobiológico (EMPERAIRE,
ELOY, SEIXAS, 2016).
A estratégia de maximizar a diversidade de cultivares de determinada espécie, segundo
Jardel e Benzs (1997) e Amorozo (2002), permite que existam plantas resistentes a novas pragas,
adaptadas a solos diferenciados, com diferentes tempos de maturação e desenvolvimento,
garantindo uma melhor distribuição da produção ao longo do ano, regularizando o abastecimento
e evitando períodos de superprodução ou de escassez.
O patrimônio agrobiológico é intrínseco ao patrimônio cultural, não necessariamente
ativado, sendo mutuamente fomentados; novas variedades estimulam a seleção de novas
denominações e usos, e o gosto pela diversidade permite que a diversidade biológica seja mantida
(EMPERAIRE, 2005; EMPERAIRE; ELOY; SEIXAS, 2016).
O patrimônio ao qual o presente trabalho faz referência, conforme as discussões propostas
por Zanirato (2016), por Zanirato e Ribeiro (2007), por Gonçalves (2012) e por Prats (1998), é o
não instituído ou ativado por órgãos público. Ele não é diferenciado como patrimônio cultural,
natural, material ou imaterial, tendo em vista que todos esses aspectos são absolutamente
indissociáveis e se expressam com base em uma ótica e intencionalidade construídas. Será
denominado patrimônio, mas é referente simultaneamente à natureza e ao cultural, ao material e
ao imaterial, independente de haver reconhecimento em forma de uma ação de política de Estado,
mas sim por ser, conforme Cunha (2005), um referente cultural a ser preservado.

4.3 O conhecimento botânico e seus determinantes
Nos próximos parágrafos são sistematizados os determinantes identificados como
imprescindíveis na existência e manutenção do conhecimento botânico, ou seja, tudo que, na
análise realizada, permita que esse conhecimento seja tido como um patrimônio e ainda exista na
porção urbana dos municípios de Areias e São José do Barreiro. Estabelecemos também, a partir
desses determinantes, no Capítulo 5, os fatores que consideramos ameaças para a manutenção e
continuidade dos referentes culturais.
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a. O isolamento e a configuração em pequenas cidades
Para entender esse determinante e suas implicações, é importante lembrar que os dois
municípios selecionados para o estudo sofrem um processo inverso ao da maioria das cidades
brasileiras: um histórico processo de retração econômica e populacional. Após o período da
exploração do café, no século XIX, a prosperidade aos poucos foi acabando e acentuando o
processo de decrescimento populacional e econômico (ZANIRATO, 2016). Outras características
que as diferenciam os locais escolhidos, em relação aos critérios utilizados para as grandes cidades,
e que permite que sejam consideradas pequenas cidades, são "isolamento, especificidade cultural,
fraca mobilidade e autarquia relativa" (CARNEIRO, 2007 p.26). Para a autora:
Esses pequenos municípios estariam, portanto, na interseção de dois códigos de relações
sociais. Se, de um lado, mantêm uma sociabilidade diferenciada – marcada pelas relações
sociais de interconhecimento – e uma “particular vinculação com a natureza”, o que os
aproximariam de uma realidade “rural”, por outro, exercem também as funções de
mediação na “integração do mundo rural com sistema mais geral de cidades”, marcando
de maneira específica um modo de vida e de inserção na sociedade nacional que não são
os mesmos encontrados nas grandes cidades e nem nas pequenas localidades rurais
(CARNEIRO, 2007, p.20).

O excerto acima demonstra um fenômeno observável nas cidades do presente estudo, que
possuem pequenos centros urbanos com vínculos com a natureza, a agricultura, delimitando um
modo de vida muito específico - a ruralidade dentro do urbano14. E esta, por sua vez, associa-se à
transmissão de hábitos e conhecimentos originalmente rurais, como a agricultura.
Assim, outro determinante para a existência de plantas e conhecimentos sobre seus usos
alimentares nos quintais é a ruralidade, que pode ser observada no comércio dentro da cidade
voltado para atender o campo, como a venda de insumos agrícolas. Segundo Wanderley (2002) e
Carneiro (2007), a ruralidade, enquanto um fragmento vivo do rural que permeia o urbano, é
atrelada a formas de sociabilidade, de força de trabalho associada com atividades agrícolas, de
proximidade com o campo e com a natureza.
É possível, por exemplo, encontrar criação de gado em pequena escala e a produção de
leite, distantes apenas três quadras do centro da cidade. Em relação à produção de hortaliças,
destacam-se as casas que ainda conservam seus quintais e possuem alguns tipos de cultivo neles.

14

A temática da ruralidade foi abordada com maior profundidade no capítulo 3.5.
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b. Quintais cultivados e saberes.
Associada às dinâmicas históricas e socioeconômicas, a lenta renovação dos usos do solo
urbano permitem que o centro urbano dos municípios ainda mantenha residências com grandes
quintais. A existência dos quintais possibilita que as hortas existam, que os saberes a elas
associados se manifestem e sejam transmitidos (GALLUZI; NEGRI, 2010).
Os usos dados aos quintais são diversos, passando de um espaço associado às rotinas de
manutenção da vida doméstica, para um local de atividades de lazer. Ainda, pode ser considerado
espaço de cultivo de plantas, com finalidades que vão desde a ornamentação e composição
paisagística, ao cultivo de plantas "úteis", entre elas as medicinais ou mesmo alimentícias, de
consumo regular ou esporádico (FERNANDES; NAIR, 1986; VAN HOLTHE, 2003; GALLUZZI;
EYZAGUIRRE, NEGRI, 2010).
Nos quintais urbanos é possível encontrar grande diversidade de plantas, associadas às
práticas de manejo, à configuração do quintal e às preferências culturais da unidade em questão.
Os usos dados a essas plantas estão atrelados ao conhecimento a respeito dos usos de cada uma
dessas espécies (KINUPP, 2007), de forma a determinar se são vistas como "inços" ou "matos", ou
como plantas úteis (VOGL-LUKASSER et alii, 2010).
c. O autoabastecimento e a independência do mercado
O acesso a mercados, seja pela pouca oferta de alimentos, seja pela restrição econômica que
inviabiliza o consumo, é visto como um terceiro determinante para a existência de hortas e quintais,
sendo importantes para autoabastecimento (CALVET-MIR; GÓMEZ-BAGGETHUN; REYESGARCÍA, 2012; REYES-GARCÍA et alii, 2012).
Nas cidades estudadas, há poucos mercados e uma única feira semanal, de forma que o
cultivo nos quintais pode ser uma estratégia de manter autonomia no abastecimento de hortaliças
frescas. Pode representar também economia e independência em relação aos mercados, tendo a
horta para complemento nutricional de baixo custo.
Carneiro (2004) constata, em levantamento sobre conhecimento e uso de plantas ruderais
no Rio Grande do Sul que, apesar de haver conhecimento sobre identificação e uso de certas plantas
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alimentícias, elas caíram em desuso principalmente pela facilidade de adquirir verduras em
mercados.
Segundo a autora:
A facilidade de adquirir verduras em mercados é fato relativamente recente (...) e está
relacionado à crescente facilidade de transporte, o que reduz a dependência do povo da
natureza que o cerca. Grande parte dos informantes que deram essa resposta como motivo,
diziam que adquirir verduras nos mercados era menos trabalhoso e demandava menos
tempo. Alguns autores constataram que povos que utilizavam espécies não cultivadas na
alimentação estavam abandonando o uso de espécies que necessitavam maior tempo de
preparação ou coleta. A razão custo benefício é levada em consideração na escolha das
plantas a serem coletadas (CARNEIRO, 2006, p. 86).

d. Conhecimento: detentores e transmissão
O quarto determinante considerado é a presença de detentores de saberes sobre os usos
alimentícios de plantas. Nas cidades estudadas, em geral, esses detentores são idosos, aposentados,
herdaram seu aprendizado pelo convívio no campo ou com seus antepassados. Esse conhecimento,
muitas vezes denominado conhecimento ecológico local

15

aqui é denominado, como dito

anteriormente, conhecimento botânico (HURREL, 2014).
Embora partamos da premissa de que o conhecimento ecológico tradicional é transmitido
entre gerações (HARUYAMA, 2004)16, na abordagem da etnobotânica urbana (HURRELL, 2014)
considera-se que essa transmissão ocorra em vários sentidos. Contudo, em concordância com
Haruyama (2004), é apresentado que os mais velhos, especialmente os oriundos da roça, são
testemunhas de um passado e de um conhecimento diferenciado sobre o uso dos recursos.
Segundo Antweiler (2016, p. 172), esse conhecimento, quando associado a um aprendizado
informal, via transmissão oral, de forma descentralizada, é mais determinado pela demonstração
do que pela instrução. Essa transmissão do conhecimento, oriunda do rural, permite que ela se
manifeste nos quintais através das práticas agrícolas e do consumo de certas espécies como
alimento.

15

"Local ecological knowledge (LEK) is knowledge held by a specific group of people about their local
ecosystems" (OLSON, FOLKE, 2001, p.87).
16
Nesse modelo, os indivíduos que não detém o conhecimento (imaturos) aprendem por observação da
prática dos que o detém (maduros) (HARUYAMA, 2004).
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5. (RE)CONHECER O PATRIMÔNIO BOTÂNICO
5.1 O olhar do pesquisador para os quintais e seus componentes
A geografia de Areias e de São José do Barreiro é relativamente fácil de compreender, ainda
que haja diferenças entre os municípios. Areias é um município que se constitui em torno da
rodovia dos Tropeiros, de forma que poucas quadras à direita e à esquerda da rodovia compreendem
todo o perímetro do centro urbano, de onde partem ramificações para os bairros. Em Barreiro, no
fundo do vale localiza-se a Igreja da Matriz e o centro, de onde saem as ruas que desembocam nos
bairros. Em ambos os municípios são características as ruas de paralelepípedos desgastados, as
grandes residências de aspecto colonial e neoclássico, em geral de até dois andares, marcadamente
com grandes janelas e portas de madeira, telhas de barro em forma capa e canal, pouco recuo em
relação à rua e paredes muito largas. Em algumas, onde o reboco está desgastado, é possível
verificar antigas técnicas de adobe e pau a pique.
As edificações históricas existentes nos centros possuem como característica comum pouco
recuo em relação à rua, um mesmo telhado que cobre várias edificações e a sequência do casario,
separado da via carroçável por uma estreita calçada de pedestres. Os quintais estão em geral nos
fundos das casas, dos quais muitas vezes é impossível ter acesso visual da rua, exceto por alguma
árvore que desponte por detrás das edificações. Em alguns casos, pelos corredores laterais
existentes nas casas que não são sequenciais, é possível vislumbrar o quintal, mas essa tipologia de
construção é menos comum.
A igreja cristã tem um papel muito grande na sociabilização da comunidade mais idosa,
presente em praticamente todos os eventos religiosos, especialmente nas missas dominicais,
quando a presença de outros grupos etários se faz presente. A própria localização da igreja, dentro
da praça central da cidade, fortalece seu papel centralizador em eventos e festas nos municípios.
Os eventos religiosos mobilizam essa comunidade, e passam a impressão de um espaço de
sociabilidade, na medida em que, ao final da missa, é possível ver o encontro de "compadres" e
"comadres" que se colocam a conversar nos bancos sob a sombra de árvores no largo da matriz.
Por outro lado, acompanhando a rotina em torno das pequenas e abundantes igrejas neopentecostais
na região, é notável a presença de um público mais jovem, acompanhando pelos pais.
Das missas que pude acompanhar, a figura do padre é de extrema importância, com
declarações de gratidão por parte da comunidade em relação ao seu trabalho, na celebração de
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nascimentos e em memória dos mortos. Pude notar que, por tratar-se de população pequena, os
padres residentes conhecem praticamente o nome de todos os moradores.
Em Barreiro, estive presente também durante a Festa de São Benedito, organizada em uma
igrejinha localizada no íngreme bairro do Lote, com duração de quatro dias e envolvendo uma
pequena comunidade que trata da divulgação e organização da festa, de atividades beneficentes
associadas, assim como uma celebração com comidas e bingo no último dia. Durante minha
estadia, pude presenciar a substituição do pároco, de mudança para o município de Areias, e da
chegada de um novo padre, de Lorena. Em Areias, pude conferir a agitada movimentação em torno
das festividades da padroeira da cidade, Nª Senhora de Santana, que ocuparam o centro da cidade
com vários dias de festa e música.
Nas duas cidades, algumas dezenas de metros partindo da praça da matriz, embora ainda na
região denominada "centro", já é possível notar edificações ainda antigas, mas mais simples que as
da região nuclear, entremeadas por construções visivelmente mais recentes, algumas com mais de
dois andares. Caminhando um pouco mais, já se percebe uma mudança no aspecto das residências
- algumas mais isoladas, com grandes quintais, enquanto outras remetem aos bairros das grandes
cidades: muitas casas geminadas, com pouco espaço verde. Os bairros acabam rodeados de novas
casas e edificações em construção, o que indica que são as residências mais recentes e os bairros
recém-configurados, muitos deles em áreas de encosta de grande declividade, ou de proximidade
com os rios que cruzam as cidades.
Em relação aos terrenos baldios, ainda no centro, é possível notar que, em geral, esses
espaços não permanecem ociosos e são aproveitados dentro do contexto da agricultura urbana, com
pequenas hortas encravadas no espaço urbano (Figura 6). Nas entrevistas e em conversas informais
pude descobrir que muitos deles são arrendados para moradores que residem em terrenos pequenos
e que procuram terras para poder produzir alimento para seu sustento e para comercialização.
Na minha primeira visita, no verão, talvez por ter sido um período do ano chuvoso e
abafado, que desfavorece a produção de hortaliças folhosas, predominou a produção de mandioca,
milho, abóbora, feijão, couve, quiabo, batata-doce e jiló, que são tolerantes ao excesso de umidade.
Minha outra hipótese, corroborada por algumas conversas informais, é de que são plantas mais
resistentes e de ciclo mais longo, que necessitam de menos cuidados e permitem maior intervalo
entre as visitas do agricultor. Por outro lado, visitando Areias durante o inverno, de outra forma,
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havia abundância de hortaliças folhosas, além de cultivos mais adaptados ao clima frio e com
menor pluviosidade.

A

B

C

D

Figura 6 - Configurações de cultivo nos quintais. (A) Quintal urbano em São José do Barreiro, Bairro do Lote. (B)
Quintal urbano em São José do Barreiro, centro. (C,) Quintal urbano em Areias, centro (D). Foto: Guilherme Reis
Ranieri, 2017

Na Figura 6 (A) destaca-se a vegetação de uma esquina, uma horta urbana com plantas
alimentícias como abóbora, cana e banana. Em (B), terreno localizado a próximo da Igreja Matriz
de São José do Barreiro, a porteira indica a entrada da horta, cultivada para fins comerciais e
também para autoconsumo, destacando-se o cultivo de chuchu, de batata-doce e de cana, além de
criação de gado leiteiro. Em (C), é possível notar que a horta fica rente ao portão que dá direto à
rua, uma opção em relação a um jardim unicamente ornamental. A horta (D) está em um grande
terreno de esquina, usado unicamente para agricultura urbana.
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Figura 7 - Hortas com finalidade comercial. (A) Horta urbana comercial, no Bairro Formoso, em São José do
Barreiro. (B) Horta urbana comercial, no centro de São José do Barreiro. (C) Horta urbana comercial, centro de
Areias (D). Fotos: Guilherme Reis Ranieri, 2017.

Na Figura 7, é possível notar duas hortas cultivadas com fins comerciais. Na primeira (A),
é usado "sombrite" para manter a produção de folhosas na época mais quente do ano, e nota-se um
varal por cima da horta, demonstrando a integração e proximidade com a residência. No centro de
São José do Barreiro (B), também é possível ver uma placa com os dizeres "vende-se alface
R$1,50", com vista da horta aos fundos. Em Areias, também existem cultivos para comercialização
nos quintais (C-D).
A configuração social das cidades ficou um pouco mais evidente conforme avançou minha
estadia em campo. Apesar de não ser o objetivo deste trabalho a caracterização da renda dentro do
questionário socioeconômico, é perceptível que os habitantes do centro tendem a situar-se em uma
faixa de renda mais abastada do que os moradores das periferias. Além da maior escolaridade, os
habitantes do centro, em geral, estão ou estiveram envolvidos em atividades de comércio ou serviço
público, enquanto nas periferias, em geral, a origem é o trabalho no campo e na agricultura.
Outro dado para essa diferenciação econômica é a condição dos habitantes do centro de,
muitas vezes, terceirizarem o manejo do quintal, enquanto nas regiões mais afastadas esse trabalho
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é feito por familiares (filhos, cônjuge), quando por vezes não é abandonado quando o morador não
tem condições de exercer o cuidado com a terra. Esse fato foi mais perceptível em São José do
Barreiro.
5.2 Hortas urbanas e suas espécies
Nas hortas urbanas, em geral, o plantio é consorciado entre duas ou mais espécies, muitas
vezes intercalando espécies perenes, como as pimentas, a mandioca, a banana e outras espécies de
ciclo curto, como o feijão, a abóbora, o quiabo e o milho, otimizando o uso do espaço e da
insolação. Há, contudo, outras configurações, como se verá adiante. Nas hortas que compreendem
frutíferas, em geral elas são plantadas de forma esparsa e, entre elas, onde a insolação permite, são
feitas pequenas aglomerações de hortaliças. Muitas vezes plantas ornamentais são plantadas em
conjunto com as alimentícias, indistintamente.
Plantas trepadeiras, em geral, são pouco manejadas e invadem as frutíferas de maior porte,
que lhes servem de suporte, como o cará, o cará moela, a bertalha, o maracujá, o pepino, o feijão,
o chuchu e certas abóboras. Por vezes, não respeitam a dimensão do quintal e permeiam os quintais
contíguos, e a produção acaba sendo motivo de permuta entre os vizinhos.
Pude presenciar, estando presente na safra de milho, acerola, goiaba, chuchu, manga e
banana. Muitas vezes, esses gêneros são usados em permuta entre vizinhos e além, servindo de
prenda entre amigos e até mesmo entre comerciantes (presenciei a permuta de um balde de manga
coquinho por queijo e manteiga na padaria). As frutíferas das ruas, e muitas vezes as que
ultrapassam os limites dos quintais, são aproveitadas pela população transeunte para consumo
esporádico, como as crianças comendo goiabas. Encontrei com uma senhora colhendo goiabas
brancas e vermelhas para a produção de compota para venda.
Em relação ao comércio de hortaliças e legumes frescos, existem pequenos mercados e
quitandas que os oferecem. Nos mercados, durante a minha estadia, notei que a variedade de
hortaliças é extremamente limitada e os alimentos in natura, por não serem refrigerados, sofrem
avarias e muitas vezes estão fora do ponto de integridade para comercialização. Em todos os
mercados que tive oportunidade de visitar (seis no total), as frutas e hortaliças são trazidas de fora,
havendo poucas oriundas da produção local. Na feira livre, que ocorre no centro às quintas-feiras,
a variedade e a qualidade são melhores, mas novamente não são todas as hortaliças colhidas no
município, conforme me informou o feirante.
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Como curiosidade, foram relatadas nas entrevistas mais de quatro variedades de manga e
seis de couve cultivadas no local, mas as oferecidas nas feiras e mercados eram a manga "palmer"
e a couve era a "manteiga", variedades comerciais comuns, diferentes das cultivadas pela
população. Vegetais frequentes nos quintais nessa época do ano, como acerola, abóbora, quiabo,
mandioca, milho verde, goiaba e taioba, estavam ausentes dos mercados e das feiras no período, o
que pode indicar que a produção para autoconsumo e as permutas suprem a demanda.
Tratando-se da variedade de cultivos, pude notar que a população mais idosa, assim como
os acostumados com a "lida na terra", possuem amplo repertório de variedades e, embora não
necessariamente as cultivem atualmente, são capazes de listá-las, assim como falar de seus usos,
especialmente para as espécies banana, mandioca, couve, cana, abóbora, quiabo, cítricos, batata
doce e manga.
As plantas ornamentais, embora não tenham sido objeto da elaboração do inventário,
surgiram sempre nas conversas e visitas como tão importantes como as plantas alimentícias. Em
geral, plantas ornamentais são de gosto e responsabilidade das matriarcas, sendo muitas vezes as
responsáveis por seus cuidados, especialmente as plantas em vasos. Muitos moradores, em geral
mulheres mais idosas, têm muito orgulho do seu acervo, dando destaque para plantas raras "que só
elas possuem", em geral folhagens ornamentais, roseiras, samambaias, bromélias, begônias,
araceas, gesneriaceas, cactos epífitos, orquídeas e marantáceas.
Pude presenciar, em muitas residências, uma pequena área da varanda usada para
propagação e voltada unicamente para trocas, o que sugere que a troca de propágulos é importante
para reforçar vínculos sociais entre os moradores e estão, acima de tudo, repletos de história e
simbologias.

5.3 Os entrevistados que praticam a agricultura urbana nos quintais
Em campo, as entrevistas foram aplicadas em duas amostras diferentes, compondo um total
de 67 entrevistados obtidos pelo método bola-de-neve. A primeira amostra, com entrevistas
aplicadas em janeiro de 2017 em São José do Barreiro, e em julho de 2017 em Areias e São José
do Barreiro, contemplou 59 entrevistados, e foi voltada para aqueles que ainda possuem quintal ou
cultivo nesse quintal, enquanto a segunda amostra, menor, com um total de 8 entrevistados obtidos
também pelo método bola-de-neve, foi direcionada para aqueles que atualmente não possuem mais
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quintais, buscando determinar as suas razões ou motivações. Dentro da primeira amostra,
selecionamos 10 informantes, identificados como moradores de longa data, e conhecedores das
plantas e da região. Com eles, foram realizadas entrevistas com registro de áudio, buscando a sua
percepção a respeito do desaparecimento dos saberes, as transformações no centro urbano, a
transmissão do seu conhecimento e o interesse dos jovens.
Como as duas cidades têm perfil relativamente homogêneo, os dados aqui apresentados são
referentes ao total dos entrevistados, visto que são municípios com indicadores muito parecidos,
além de muito próximos entre si. Em São José do Barreiro foram realizadas um total de 38
entrevistas, em Areias, 29.
Do total de 59 entrevistados que possuíam cultivo, 59% eram do sexo feminino, e 41% do
sexo masculino. A idade do total de entrevistados ficou entre a faixa de 32 a 88 anos (Figura 9),
dos quais 22% tinham idade entre 32 e 50 anos; 40% entre 50 e 70 anos e 37% acima de 70 anos,
o que demonstra a predominância de idade avançada de muitos dos entrevistados.

Figura 9 - Distribuição etária dos entrevistados que possuem horta no quintal. Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Em relação ao grau de alfabetização, 13,4% possuíam ensino superior. O diploma de curso
superior, em sua totalidade, foi obtido em outro município, tendo em vista que Areias e São José
do Barreiro oferecem ensino público até o ensino médio. Do total de entrevistados que possuíam
horta no quintal (Figura 10), 22,8% não possuíam escolaridade, e 45% abandonaram os estudos
antes mesmo de completarem o ensino médio. Em conversas informais, houve diversas declarações
relatando que, quando moravam na zona rural, tinham dificuldade de acesso aos estudos, ou já
trabalhavam, o que explica a evasão escolar.

Figura 10 - Escolaridade dos entrevistados que possuem horta no quintal. Fonte: Elaboração própria, 2018.

Dentre as principais ocupações (Figura 11), foram listadas 19 ocupações, predominando
57,7% de aposentados, sendo que os demais 37% trabalhavam sem carteira assinada, ou como
autônomo.
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Figura 11 - Ocupação do total de entrevistados que possuem horta no quintal. Fonte: Elaboração própria, 2018.

Nos domicílios, houve variação de 1 a 10 residentes, com a maioria das residências 74,7%
com até três moradores, e apenas 9% com cinco ou mais residentes (Figura 12).

Figura 12 - Distribuição de residentes por número de residências em São José do Barreiro. Fonte: Elaboração própria,
2018.

Dos entrevistados que tinham filhos, e mantinham práticas agrícolas nos quintais, 58,2%
ainda residiam com algum dos filhos. A maioria das residências possuía entre 1 e 4 moradores.
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5.4 Os entrevistados que não praticam mais a agricultura urbana
Em relação aos entrevistados que não possuíam cultivo no quintal, de um total de 8, nenhum
deles aceitou ter o áudio registrado, sendo que em alguns casos a conversa foi bastante rápida. Os
dados aqui apresentados partem das anotações feitas em caderno de campo durante as entrevistas.
A indicação desses entrevistados também seguiu o método bola-de-neve, mas foi não-linear, de
forma que foi necessário voltar e pedir um novo fluxo de indicações para os entrevistados. Uma
informação a respeito do processo de coleta de dados é que tivemos, ainda que se trate de uma
amostra pequena, um total de 12 negativas em participar da pesquisa, em relação aos moradores
que não praticam mais a agricultura, mas já praticaram no passado, segundo indicação dos vizinhos.
Muitos dos entrevistados também não souberam dar indicação de outros moradores, e acreditamos
que isso possa ter ocorrido devido à mudança na estrutura dos terrenos (reformas, anexos,
construções) ser relativamente antiga e, por isso, mais difícil de ser recordada.
O perfil dos entrevistados que não possui mais quintal é de 6 mulheres e 2 homens. A
ocupação desse grupo é de 6 aposentados, todos com idade entre 51 e 82 anos. As duas outras
ocupações são atendente e professor, cujos entrevistados têm respectivamente 39 e 40 anos. Desse
grupo, ainda, 50% não possui escolaridade.
Em relação aos resultados das entrevistas, cada uma das 8 realizadas foi analisada de forma
mais detalhada. Na primeira delas, P., 40 anos, narrou que a casa já teve quintal, mas que foi
impermeabilizado por questões de praticidade, e mesmo hoje em dia, seus pais são idosos e ela não
teria tempo de cuidar.
O uso da área para outros fins também foi narrado por F., 39 anos, que contou que onde
mora atualmente já foi um pomar, mas essa área mudou de uso porque a família cresceu e a casa
foi expandida, e que, mesmo que tivessem espaço, atualmente não teriam tempo para se dedicar a
uma horta. O mesmo aconteceu com P., 51 anos, cujo terreno foi usado para uma ampliação e a
horta deu lugar a uma casa, e que não gosta, nem sente necessidade de uma horta.
Outro entrevistado que relatou que o terreno foi usado para ampliação, com o quintal sendo
cimentado para a construção de residência foi D., 82 anos, narrando também não teria mais idade
para isso e que seus filhos não teriam interesse. Para I., 82 anos, além da falta de espaço, havia o
problema do sombreamento do seu quintal devido às árvores do vizinho, assim como ela relata não
ter mais idade para fazer esse tipo de serviço.
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Para S., de 62 anos, ainda havia espaço na casa, mas como ninguém tem interesse em manter
horta por comprarem tudo do mercado, usaram o espaço para fazer um jardim. Quando
entrevistamos J., 59 anos, a principal alegação, ainda que houvesse espaço, foi a falta de tempo.
Por fim, para M., 81 anos, apesar do quintal amplo, sua idade avançada não permitiria que ela
voltasse a fazer horta, e que as filhas, que a ajudavam, já não moravam mais na cidade.
Dessa forma, podemos listar pelo menos quatro motivos principais para não ter mais cultivo
de alimentos no quintal: a falta de espaço, a falta de tempo, o desinteresse ou a idade avançada para
esse tipo de atividade. Esses aspectos serão analisados adiante, no Capítulo 6, enquanto
vulnerabilidade na manutenção das hortas e na manutenção dos saberes.
5.5 Os quintais de Areias e São José do Barreiro: um pequeno inventário
A configuração dos quintais variou muito de acordo com sua disposição na casa e o tamanho
do terreno. Em alguns casos, o quintal resumia-se a um pequeno canteiro em meio a uma área
impermeabilizada, enquanto outras vezes, representava uma grande área. Alguns quintais possuíam
uma área marcadamente destinada a plantas ornamentais, sendo o cultivo de plantas alimentícias e
a criação de animais situadas em espaço para esse fim. Em outras casas, o plantio era realizado de
forma conjunta, conjugando o cultivo de ornamentais, alimentícias, condimentares e medicinais
em um mesmo espaço.
Das diferentes formas de manejo encontradas (Figura 13), nos 57 quintais visitados,
podemos citar, de forma geral, quatro categorias majoritárias, que, apesar de pouco precisas,
ajudam a entender melhor como se configura o cultivo nos quintais.
A primeira é o cultivo apenas de hortaliças, que compreendeu 30,5% dos quintais (n=18).
Nessa tipologia, a área cultivada era em geral uma horta com cultivo de hortaliças e medicinais,
associada ou não ao cultivo de frutíferas e espécies arbóreas; passível, contudo, de separação em
subcategorias, as quais foram pensadas depois da realização das entrevistas. Algumas hortas
possuíam o cultivo segmentado por espécies e variedades, enquanto outras possuíam um plantio
que consorciava diversas espécies, inclusive as condimentares e medicinais.
A segunda tipologia, na mesma proporção de ocorrências, conjugava o plantio misto de
alimentícias e ornamentais (30,5%) (n=18). Nessa tipologia, a área ajardinada confundia-se com a
área de fins alimentícios ou medicinais, como a horta e o pomar, havendo cultivo simultâneo de
espécies para os mais diversos fins.
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A terceira categoria, por sua vez, englobava as residências que possuíam cultivo de
hortaliças separado de ornamentais, 23,7% (n=14) quintais. Nesse caso, em geral, havia uma
distinção clara na intencionalidade do cultivo, sendo uma parte considerada "jardim" e a outra,
"horta" e o "pomar". Em alguns casos, o cultivo de ornamentais em vasos também era considerado
pelos entrevistados como uma extensão do "jardim".
Como quarta categoria, constaram os quintais onde predominava o cultivo de frutíferas
arbóreas, considerando as árvores já adultas e reprodutivas. Nesses espaços também havia variação,
incluindo pomares bem e mal manejados (poda, capina e retirada de mato). Nessa categoria não
havia cultivo de hortaliças, predominando o cultivo de frutíferas de porte arbóreo (n=9),
representando 15,3% do total. Em alguns deles, contudo, havia o uso eventual de alguma hortaliça
ou legume espontâneo.

Figura 13 - Gráfico com % de quintais, separados por tipologia do cultivo e manejo. Fonte: Elaboração própria.

A dimensão dos quintais (Figura 14) variou enormemente, de 6m² a 1600m², considerando
a área de plantio não-impermeabilizada. Por volta de 37,3% (n=22) dos quintais possuia até 50m²,
18,7% (n=11) possuia entre 50m² e 100m², 23,7% (n=14) possuia dimensões entre 100m² e 500m²,
20,3% (n=12) possuia dimensões acima de 500 m². Ressalta-se o fato de que, em sua maioria, os
quintais de maior porte localizavam-se nas bordas da região central, na divisa com os bairros.
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Figura 14 - Proporção em % da dimensão dos quintais (em m2) que possuem prática de agricultura urbana. Fonte:
Elaboração própria, 2018.

As atividades no quintal foram divididas em duas frentes: as executadas pelos moradores e
aquelas executadas por terceiros, em geral prestadores de serviço autônomos que, esporadicamente,
realizam atividades complementares no cultivo da horta, do pomar e dos jardins. Dos moradores
que terceirizam alguma etapa do manejo do quintal (n=15), as realizadas pelo terceirizado são:
capina, poda, rega e plantio (covas). Vale ressaltar que, desse total, 13 das contratantes são
mulheres com idade acima de 61 anos. O perfil dos entrevistados que contratam mão-de-obra
especialmente para lidar com o quintal é, portanto, o de mulheres idosas, com condições de
terceirizar alguma parte da manutenção do quintal, em especial o serviço considerado mais pesado
ou braçal.
Outro objetivo do presente trabalho foi identificar as motivações pelas quais os moradores
ainda possuírem quintal com cultivo de alimentos nas suas casas. Da pergunta "qual a razão para a
lida com o quintal", obtive um total de 117 respostas (Figura 15).
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Figura 15 - Distribuição das motivações para ter cultivo no quintal. Fonte: Elaboração própria, 2018.

Alguns entrevistados deram mais do que uma resposta, de forma que o número de respostas
é maior do que o de entrevistados. Os resultados foram categorizados em cinco grupos: "gostar de
mexer com a terra" (n=44 respostas); "para autoconsumo" (n=36), "para aumentar renda
(comercializar excedentes)" (n=12). Durante a ida a campo, acrescentei uma quarta categoria, que
teve frequência considerável: "por plantar quando morava na roça" (n=19). Recebi ainda respostas
(categoria "outros") que não foram passíveis de categorização dentro dos critérios préestabelecidos no roteiro de entrevista, como "manter o jardim da casa" (n=2), "ajuda a manter a
casa bonita" (n=1), "ter remédios frescos" (n=1) e "manter a tradição da casa" (n=1).
As respostas nos permitem inferir que o cultivo para autoconsumo tinha grande importância
para os entrevistados, e que o cuidado com a terra era visto como fonte de prazer ou entretenimento.
Também é significativo o número de moradores que ainda possuíam a prática do cultivo de frutas,
hortaliças e ervas medicinais como forma de manutenção dos conhecimentos que adquiriram "na
roça" e que ainda mantêm de forma prática. Não deixa de ser, contudo, um "gostar de mexer na
terra", mas com a diferença de ser uma prática exógena ao urbano, que persiste. A razão para que
eles ainda plantem alimentos no espaço do quintal é uma continuidade da vida "na roça", do rural,
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da experiência diária da atividade agrícola que é incorporada no cotidiano, mesmo quando há
menos espaço, mais acesso a mercados e total proximidade com o urbano.
Dentre os entrevistados que foram questionados sobre onde aprenderam a lidar com a terra,
a identificar as plantas, cultivá-las e consumi-las (n=19), um total de 78% apontou ter aprendido
desde criança, por observação, com os pais e avós, durante o dia-a-dia, com a "vida". Os demais
apontaram ter aprendido com vizinhos, ou na universidade, ou ainda pelo trabalho no campo. Isso
sugere que esse conhecimento, ainda que possa vir de muitas vias, vem principalmente da sua
vivência no dia-a-dia, de forma majoritariamente vertical, desde a infância.
Nota-se também que apenas uma pequena parcela das residências comercializam os
excedentes com regularidade (n=12), nas quais é a razão prioritária para a manutenção da "horta".
A regularidade, contudo, varia de entrevistado para entrevistado - algumas coisas da horta são para
consumo próprio, seja pela dificuldade de cultivo ou pela baixa produção, enquanto outras são
especificamente plantadas para venda. A comercialização desses excedentes ocorre na porta de
casa, aonde os vizinhos "chegados" aparecem para comprar verduras. Em visita às hortas,
presenciei a venda de maços de couve, de frutos maduros de jiló, de um maço de "mastruz", de
limões e de alface. Os valores praticados, todas as vezes, eram inferiores aos praticados pelos
mercados e vendas na mesma data.
Nos quintais também era comum a existência de um espaço dedicado à criação de animais,
seja em um cercado ou "galinheiro", seja criando os animais soltos entre árvores de grande porte,
no caso de quintais que tinham essa separação. Todos os animais criados tinham algum fim na
alimentação humana, como fonte de carne, ovos ou leite. Dos entrevistados, 25,4% possuiam
criação de animais para consumo doméstico. Dos que possuíam, (n=15), 86,6% criavam aves, e
um entrevistado cria suínos e o outro, gado leiteiro.
Os resíduos oriundos da criação dos animais, de suas fezes (a "cama" ou esterco), ricos em
nutrientes, também foram considerados como um dos mais eficientes fertilizantes para hortaliças,
sendo que apenas um dos entrevistados utilizava outro tipo de fertilizante processado nos cultivos
(a saber, "calcáreo-dolomita"). Os demais, quando perguntados sobre o manejo, declaravam
exclusivamente usar esterco de curral, ou de vaca. Uma das entrevistadas, como exceção, praticava
compostagem em casa com resíduos da cozinha e folhas da limpeza do quintal. Nenhum outro
morador declarou conhecer ou usar atualmente a compostagem de resíduos domésticos como fonte
de fertilizante para as plantas.
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A média de plantas citadas por quintal (excluindo-se as medicinais) foi de 15,5 citações.
Duas informantes se destacaram pelo alto índice de citações, 38 e 57. Entre os homens, os
entrevistados com mais citações compuseram, respectivamente, 22 e 24 citações.
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Figura 16 - Exemplo de diferentes tipologias de plantio nos quintais em Areias e São José do Barreiro. Foto: Guilherme
Ranieri, 2017

Na Figura 16, (A) em primeiro plano, horta com cultivo misto de ornamentais, em pequena
área no centro. Em (B), quintal visto de cima, em São José do Barreiro, nota-se um plantio apenas
de hortaliças, focado em espécies como milho, quiabo, jiló, mandioca, banana e mamão. Ao lado,
as casas da vizinhança. Na foto (C), cultivo de algumas frutíferas, sem atual cultivo de hortaliças.
Na foto (D), o cultivo de ornamentais fica em separado em relação ao de plantas alimentícias
(horta).
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5.6 As plantas alimentícias nesse inventário
O inventário (Anexo VI) compõe um total de 202 etnovariedades distintas, entre medicinais
e alimentícias, perfazendo 113 espécies plantas de uso alimentício, das quais 19 espécies
apresentam um total de 59 variedades, que são discriminadas em detalhes na Tabela 4. Dentro
do inventário, de acordo com a literatura consultada, 28 espécies são consideradas não
convencionais, ou seja, não são consumidas em larga escala, não são comercializadas e muitas
vezes, não são conhecidas por toda a comunidade. Elas, no Anexo VI, estão em destaque na cor
cinza.
Apesar de, durante a entrevista, solicitarmos que fossem identificadas as plantas
alimentícias (comestíveis), tivemos 30 indicações de plantas que são usadas apenas para finalidades
medicinais ou terapêuticas e, apesar do uso oral, não constituem a intencionalidade de um alimento.
Dessa forma, apesar de terem sido apresentadas pelos entrevistados, elas não serão contabilizadas
no presente trabalho, cujo foco recai sobre plantas alimentícias.
Nota-se que, mesmo cientes da ênfase do trabalho em plantas alimentícias expresso no
termo de consentimento, todos os entrevistados consideraram que infusões são alimentícias,
independentemente se elas eram consumidas para fins medicinais ou por apreciação. Kinupp
(2007) faz essa distinção, considerando unicamente as bebidas e infusões consumidas com fins de
apreciação como alimentícias, enquanto as consumidas por necessidade em tratamentos da
medicina caseira são ervas de fato medicinais.
Tabela 3. Distribuição das coletas, do total de espécies amostradas, incluindo quantidade de
medicinais, e variedades, em Areias e São José do Barreiro.
Distribuição das coletas
Apenas medicinais
Espécies e variedades alimentícias
Espécies alimentícias (sem variedades)
Total de espécies e variedades amostradas (uso alimentício + medicinal)

30
172
113
202

Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Tabela 4. Lista de plantas alimentícias que apresentaram variedades.
Número de
variedades
1

Nome popular

Nome Científico

Vvariedades

Abacate

Persea americana Mill.

comprido

1

Acerola

Malpighia sp.

gigante

1
1

Almeirão
Batata-doce

Lactuca indica L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.

roxo
branca

1

Cará

de chão

1

Pêssego

amarelo

2

Alfavaca

Ocimum gratissimum L.

alfavacão cravo, zaatar

2

Quiabo

Abelmoschus esculentus (L.)
Moench

3

Abóbora

Cucurbita sp.

3

Alface

cf. Lactuca sativa L.

chifre de veado, de
quinta
mogango, bicolor,
moranga
americana, crespa,
mimosa

3

Banana

nanica, ouro, prata

3

Cana

branca, caiana, roxa

3

Limão

Citrus sp.

bravo, fogo, galego

4

Inhame

Colocasia esculenta (L.)
Schott

branco, coco, japão,
japonês

4

Manga

Mangifera indica L.

bola, espada, haden,
rosa

4

Milho

5

Laranja

Citrus cf. sinensis (L.)
Osbeck e Citrus sp.

para doce, lima, serra
dágua, pera, seleta

5

Mandioca

Manihot esculenta Crantz

amarela, amarelinha,
pão, rosada, roxinha

6

Couve

Brassica oleracea L. cv.
Acephala Group

gigante, manteiga,
rendada, verde,
verdinha, roxa

6

Pimenta

Capsicum frutescens L.;
Capsicum sp.

cambuci, cumari, de
árvore, dedo de moça,
doce, saião

da roça, safrinha,
canjica, verde

Fonte: Elaboração própria, 2018.
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As plantas que possuem mais variedades (Tabela 4) são a pimenta (n=7), a couve (n=7), a
laranja (n=7), a manga (n=5), a mandioca (n=5), a banana (n=5) e o milho (n=5).
As plantas com maior frequência de citações foram, respectivamente, couve (n=56),
mandioca (n=33), cebolinha (n=33), mamão (n=28), almeirão (n=27), salsa (n=26), taioba (n=25),
hortelã (n=24), manjericão (n=22), laranja (n=20) e chuchu (n=20), e suas variedades.
Em relação às hortaliças folhosas, a couve teve predomínio em relação à alface (n=19), ao
espinafre (n=8) e à rúcula (n=4), por ser uma planta mais resistente. Destaca-se que essa espécie
era uma das poucas hortaliças folhosas cultivadas no úmido e quente mês de janeiro, período
desfavorável para o cultivo de hortaliças folhosas mais delicadas, segundo os agricultores locais.
Das plantas listadas nos quintais pelos entrevistados, temos 40 famílias (Tabela 5), das quais
predominam Myrtaceae (n=9) com frutas; Lamiaceae (n=9) com uma espécie frutífera e as demais,
condimentares e aromáticas; Solanaceae (n=6), com legumes; Asteraceae (n=6) e Brassicaceae
(n=6), com hortaliças; Rutaceae (n=5), com frutíferas; Apiaceae (n=5), com condimentos e
hortaliças. As demais, compõem uma listagem de 33 famílias botânicas.
Tabela 5. Listagem de famílias encontradas nas amostras.
Família

Ocorrência

Família

Ocorrência

Aizoaceae
Amaranthaceae
Annonaceaes
Cactaceae
Caricaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae
Malpighiaceae
Musaceae
Passifloraceae
Portulacaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Talinaceae
Vitaceae
Alliaceae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Basellaceae
Dioscoreaceae
Lauraceae
Malvaceae
Marantaceae
Piperacea
Zingiberacea
Araceae
Curcubitaceae
Fabaceae
Moraceae
Rosaceae
Poaceae
Apiaceae
Rutaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Solanaceae
Lamiaceae

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
6
6
6
9

Myrtaceae

9

Anarcadiaceae
2
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Begossi (1996) aponta a relevância da aplicação de métodos quantitativos na etnobotânica,
como o índice de diversidade de Shannon-Wiener, possibilitando comparar tanto a riqueza, quanto
o número de citações entre diferentes comunidades e diferentes regiões (ARAUJO; FERRAZ,
2010). Em relação à diversidade de espécies, devido a esse índice dar maior peso para a riqueza de
espécies, resultou em H' (base e) = 4,18 e H' (base 10) = 1,81, possivelmente devido ao grande
número de espécies citadas por informante.
Algumas dificuldades na comparação dos resultados com outros trabalhos foram
encontradas, por duas principais razões - o presente trabalho abordou uma população nãotradicional, urbana, e focou em espécies alimentícias (excluindo medicinais e com outros usos), o
que pode impossibilitar a comparação de resultados. Como trabalhos que permitem essa
comparação, temos o de Pilla (2007), realizado em bairros rurais relativamente próximos aos
municípios do presente estudo, no Vale do Paraíba (Natividade da Serra e São Luis de Paraitinga),
e que obteve um valor ligeiramente maior de diversidade, H' (base 10) = 1,98. Na cidade de Rio
Claro, Eichemberg, Amorozo e Moura (2009) obtiveram para as plantas alimentícias um valor de
H' (base 10) = 1.66. Trotta e Messias (2012), em um trabalho em 12 municípios paulistas, obtiveram
um índice de H' (base 10) = 1,87. Esses valores demonstram que a riqueza dos quintais amostrados
em Areias e São José do Barreiro, está próxima a de outros trabalhos realizados.

5.7 Plantas alimentícias e plantas espontâneas
As listagens não se circunscreviam apenas às espécies cultivadas, as plantas da horta ou
pomar, mas incluíam as espécies não-cultivadas, de ocorrência espontânea. Essa denominação,
"espontânea", refere-se a plantas adaptadas às condições químicas, físicas e biológicas do solo, se
dispersando sem intervenção humana direta. A intervenção humana, no caso, se dá na formação de
ambientes propícios para sua ocorrência, favorecidas com o solo fértil e a irrigação constante
proporcionada para as hortas (PEDROTTI; NETO, 1998). Caso elas sejam indesejadas,
competindo com outros cultivos, podem ser consideradas plantas infestantes17.

17

Plantas infestantes são aquelas que "competem pelos mesmos fatores de crescimento das culturas,
acarretando perdas na produção" (ERASMO; PINHEIRO; COSTA, 2004, P. 196).
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Durante as entrevistas com os moradores, muitas dessas espécies foram reconhecidas como
alimento, de hoje ou do passado. Dentre as plantas que estão na categoria de espontâneas, ou seja,
não cultivadas, mas que são utilizadas como alimentícias, surpreende o grande número de citações
de folhosas como o almeirão (n=26), a taioba (n=24), a serralha (n=20), o caruru (n=16), a mariagorda (n=6) e a beldroega (n=9). Muitas dessas foram apontadas pelos entrevistados como parte da
"horta", ou de um pool de espécies alimentícias, sem que façam usos delas atualmente. O
conhecimento sobre as plantas espontâneas foi semelhante em ambas as regiões, embora o consumo
dessas espécies tenha sido citado especialmente por moradores oriundos do campo, que inclusive
registraram indicações de uso e receitas com esses vegetais.

A

B

C

D

Figura 17 – Plantas alimentícias espontâneas. (A) taioba, crescendo ao longo de um muro; (B) maria horda, crescendo
em meio a plantas ornamentais; (C) beldroega, espontânea dentro do quintal; (D) caruru, outra planta espontânea
comum aos quintais. Fotos: Guilherme Reis Ranieri, 2017

Dentre as citações, alguns entrevistados não fazem mais o uso dessas plantas, a saber
(número de citações referentes a sua identificação, mas sem consumo atual): taioba (n=5), serralha
(n=5), caruru (n=6), beldroega (n=9) e maria-gorda (n=5). Elas são reconhecidas, estão presentes
nas hortas e quintais (Figura 17), mas por diversas razões não são mais utilizadas, corroborando o
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apresentado por Kinupp (2007) de que essas plantas são vistas como "inços" ou "mato", e assim,
inferiores aos vegetais não-espontâneos, que em geral necessitam de mais cuidado no cultivo.
No trabalho realizado por Pardo-de-Santayana et alii (2007), aponta-se que os usos de
plantas espontâneas depende muito mais de fatores sócioculturais do que de fatores biológicos.
Dentre essas razões, os autores citam o tempo livre para cuidar dos quintais, as trocas de
informações dentro da comunidade, valores culturais e preferências de sabor, entre as razões para
o consumo de determinada planta em detrimento de outra.
Nas comunidades estudadas pelo autor, relata-se que atualmente não há mais consumo dos
vegetais que foram associados outrora a momentos de fome ou escassez. Foi constatado que, de
fato, algumas plantas estão associadas ao passado e não mais ao presente, ainda que disponíveis e
com conhecimento sobre seu uso. Ou seja, é possível que o seu consumo esteja, de fato, mais
associado a fatores socioculturais do que biológicos.
Por outro lado, segundo Vogl-Lukasser et alii (2010) 18 , a respeito das preferências
familiares para manter certas plantas, há um fator emocional e um senso de pertencimento
relacionado ao uso de certas espécies:
Outro aspecto a considerar é que muitas espécies bem-vindas ou toleradas servem a
propósitos específicos para a pessoa ou família, indo além do potencial econômico das
plantas. Algumas espécies espontâneas são mantidas no jardim porque foram distribuídas a
partir da geração anterior. Plantas admitidas que são transmitidas para outras gerações,
como a cebolinha, indicam um apego emocional ou um sentimento de herança para o
agricultor, um significado que vai além do potencial econômico da planta. Em outras
palavras, as cebolinhas cultivadas pela mãe ou a avó mostram melhor na sopa, não só
porque elas podem ser uma variedade melhor adaptada, mas também porque fazem com
que "se sinta uma conexão com as gerações anteriores".

Do total, são consideradas plantas "que nascem sozinhas", 31 espécies, de um total de 135
citações. As que apresentam maior frequência de citações são: taioba 17,1% (n=22), serralha 14,8%
(n=19), almeirão 10,9% (n=14), caruru 10,9% (n=14), inhame 4,7% (n=6), beldroega 4,7% (n=6)
e maria-gorda 3,9% (n=5). Outras delas, como a goiaba, a amora, o limão-bravo e a manga são

18

Another aspect to consider is that many welcomed or tolerated species serve purposes specific to the person
or family which have uses beyond the economic potential of plants. Some spontaneously reproducing species are
maintained in the garden because they were hand- ed down from the previous generation. Welcoming plants that are
handed down, for example chives, indicates an emotional attachment or a sense of heritage for the new gardener, a
significance that goes beyond the economic potential of the plant. In other words, chives that have been grown by
one’s mother or grandmother taste better in one’s soup, not only because they may be a better adapted variety, but also
because they make “one feel a connection with previous generations” (VOGL-LUKASSER et alii; 2012, p.12).

92

apontadas como espontâneas, em parte pela germinação ocasional e estabelecimento de mudas,
provenientes de frutas consumidas pelos moradores e depositadas nos quintais (com banco de
sementes como resultado de ação direta do ser humano, diferente das plantas espontâneas, cujo
banco de sementes não é resultado de ação direta).
Acredito ser possível comparar a ordenação de preferência dos entrevistados, através da
informação obtida, analisando-se as plantas apontadas durante a turnê guiada, partindo do
pressuposto de que as plantas citadas primeiro possuem maior importância (ALBUQUERQUE;
LUCENA; ALENCAR, 2010). 19 Durante as entrevistas foi detectado que algumas plantas
apresentaram a tendência de serem apontadas primeiro do que outras, ainda que ocorressem no
mesmo espaço.
Para verificar a existência de um padrão, foi feito um recorte dentro das hortaliças folhosas
de ciclo curto que têm ocorrência ao longo do ano. É possível, de fato, perceber uma tendência,
comparando a posição média na ordem das citações da alface (n=4,4), da couve (n=4,6), do
almeirão (n=6,9) e da cebolinha (n=7,0) com as posições de plantas espontâneas consideradas não
convencionais como a beldroega (n=12,7), o caruru (n=13,4), a taioba (n=14) e a serralha (n=16,2).
Esses valores sugerem que essas plantas são citadas depois de outras hortaliças porque são vistas
negativamente como um alimento de uma categoria diferenciada, apesar de comestíveis e com usos
similares não têm seu valor por serem "matos", "espontâneas", por não terem sido "cultivadas".20
5.7.1 Plantas alimentícias reconhecidas e não reconhecidas
Foram realizadas um total de 27 amostras de 0,25m², constituindo um total de 52 espécies,
das quais, após sua determinação no Herbário Municipal de São Paulo, foi verificada na literatura
da área que 65,4% (n= 34) possuem potencial de uso enquanto alimento. Desse total, 20 não foram
identificadas nem consumidas pela população.

19

Essa metodologia é em geral focada para a técnica de listagem livre, podendo apresentar grandes distorções
se usada na técnica da turnê-guiada, como a época do ano (uma frutífera carregada de frutos pode se destacar mais do
que quando está sem frutos), disposição das plantas no quintal, o tamanho do quintal (quintais pequenos podem
apresentar menor importância para plantas de ciclo longo ou que ocupem menos espaço, um falso-negativo) e o ponto
de início da turnê (caso o quintal tenha divisão entre "pomar e "horta", o resultado pode não ser a preferência do
entrevistado, e sim a facilidade de acesso).
20
Essa informação necessitaria ser confirmada de forma mais robusta através da execução conjunta da técnica
da listagem livre, que não foi utilizada no presente trabalho.
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Em alguns quintais, não tive autorização para a coleta, enquanto em outros o terreno estava
totalmente limpo (capinado) em relação às espécies espontâneas. Em alguns casos, grande parte do
terreno era ajardinada com grama ou impermeabilizada.
Comparando os resultados obtioscom dois trabalhos que utilizaram metodologia
semelhante, como o de Carneiro (2004), realizado no Rio Grande do Sul (43 espécies em 530
amostras de 0,25m²) e o de Diaz-Betancourt et alii (1999) em Coatepec no México (32 espécies
em 400 amostras de 0,25m²), e em Bariloche na Argentina Bariloche (43 espécies em 739 amostras
de 0,25m²) (DIAZ-BETANCOURT et alii, 1999), acreditamos ter encontrado uma grande riqueza
de plantas, em especial devido à baixa densidade amostral.
Isso pode ser atribuído, em parte, pelo fato de que essas plantas são frequentes invasoras de
culturas agrícolas, e muitas delas são favorecidas por localidades com alta perturbação ou com alta
disposição de nitrogênio assimilável. Carneiro (2004) sistematiza as ruderais comestíveis como um
grupo de plantas de evolução sinantrópica, ou seja, de marcada preferência pela proximidade da
habitação humana, ligadas também à história dos povos e das plantas cultivadas. Segundo Rapoport
e colaboradores (1995), atribui-se a grande proporção de espécies comestíveis entre as ruderais,
devido a sua dispersão, associadas aos hábitos gastronômicos e de coleta das populações humanas
desde os tempos pré-históricos. Muitas dessas plantas também são consideradas cosmopolitas
(CARNEIRO, 2004).
Segundo Carneiro (2004) e Kinupp (2007), as plantas ruderais alimentícias, ou plantas
espontâneas alimentícias não convencionais, podem ser importante complemento nutricional, além
de estarem envolvidas na manutenção de práticas culturais tradicionais (PARDO-DESANTAYANA; GÓMEZ PELLÓN, 2003; PARDO-DE-SANTAYANA et alii, 2007). Há relatos
de seu consumo em diversos países, ainda que em vias de redução ou desaparecimento (REYESGARCÍA et al, 2015). Em linhas gerais, podemos afirmar que, dentro dessa população, existem
diversas plantas alimentícias cujo uso é negligenciado, mas que são utilizadas em outras partes do
mundo, não necessariamente como alimentos de períodos de escassez, mas associados a alimentos
convencionais, do dia-a-dia.
Para os município que, em geral, apresentam renda baixa, essas plantas representam
alimentos frescos a baixo custo, como importante suplemento alimentar. Elas também se
desenvolvem bem sem grandes cuidados, sendo variadas, abundantes

fáceis de coletar

(CARNEIRO, 2004). Não é possível, contudo, detectar se já houve uso no passado e ele
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desapareceu, ou se essas espécies nunca forma utilizadas pela população. A tendência é que, como
será visto adiante, cada vez mais menos dessas plantas sejam identificadas pela população.
Abaixo, segue o inventário21 que lista e resumo das plantas encontradas com potencial de
uso na alimentação, mas que não foram apontadas pelos moradores como consumidas hoje ou
antigamente. Em destaque, as plantas cuja literatura não apontou registro de uso alimentício. Para
essa consulta, foram usadas as referências Kunkel (1984); Kinupp e Lorenzi (2014); Zurlo e
Brandão (1980) e Rapoport et alii (2009).

21

O número de coletor é referente ao número de depósito no Herbário Municipal de São Paulo. A sinonímia foi
utilizada devido a algumas referências serem anteriores a APGIII e as classificações mais recentes. O nome popular
usado foi o considerado mais freqüente na literatura para cada espécie.
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Tabela 6. Relação de plantas alimentícias encontradas nos quintais não apontadas pelos entrevistados.
Família

N°
coletor

Nome
popular

Id. Botânica

Amaranthaceae

12

perpétuado-brasil

Alternanthera
cf. brasiliana
(L.) Kuntze

Sinonímia

Parte
usada

Uso

Hortaliça,
cozida.
Sementes:
cozidas ou
farinha
Hortaliça,
cozida.
Sementes:
cozidas ou
farinha
Hortaliça,
cozida.
Sementes:
cozidas ou
farinha

Ku

K&
L

Z&B

Ra

1

1

1

1

140

caruru

Amaranthus
spinosus L.

Folhas /
Sementes

7

caruru

Amaranthus
viridis L.

Folhas /
Sementes

2

rabo-degato

Celosia
argentea L.

Folhas /
Sementes

17

erva-desantamaria

Dysphania
ambrosioides
(L.) Mosyakin
& Clemants

Chenopodium
ambrosioides
L.

Folhas /
Sementes

Condimento

Apiaceae

117

aipo-domato

Cyclospermum
leptophyllum
(Pers.) Sprague

Apium
leptophyllum (
Pers.) F.Muell.
ex Benth.

Folhas /
Sementes

Condimento

1

Araceae

101

inhame

Colocasia
esculenta (L.)
Schott

Rizoma

Rizoma
cozido

1

1

1

1

1

1
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Família

Asteraceae

N°
coletor

Nome
popular

128

taioba

127

taiobabrava

8

picão-preto

80

erva-damíngua

23

lingua-devaca

73

buva

121

cambaráussu

141

eclipta

104

serralhavermelha

85

fazendeiro

133

radite

20

almeirãode-árvore

78

arnica-docampo

Id. Botânica

Sinonímia

Xanthosoma
taioba
E.G.Gonç.
Xanthosoma
violaceum
Schott
Bidens pilosa L.
Calyptocarpus
brasiliensis
(Nees & Mart.)
B. Turner
Chaptalia
nutans (L.) Pol.
Conyza
canadensis (L.)
Cronquist
Cyrtocymura
scorpioides
(Lam.) H.Rob.
Eclipta prostata
(L.) L.
Emilia fosbergii
Nicolson
Galinsoga
parviflora Cav.
Hypochaeris
chillensis
(Kunth) Britton
Lactuca indica
L.
Porophyllum
ruderale (Jacq.)
Cass.

Parte
usada

Uso

Folhas /
Rizomas

Hortaliça
cozida

1

Folhas/
Rizomas

Rizoma
cozido

1

Folhas

Hortaliça
cozida,
infusões

Folhas

Hortaliça

Folhas

Condimento

1

Folhas

Hortaliça
cozida

1

Folhas

Hortaliça

1

1

1

Folhas

Hortaliça

1

1

1

Folhas

Hortaliça

1

Folhas

Condimento

1

1

1

Ku

1

K&
L

1

Z&B

Ra

1

Blainvillea
biaristata DC.
1
1

1

Vernonia
scorpioides (L
am.) Pers.
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1

Família

N°
coletor

Nome
popular

Id. Botânica
Praxelis
pauciflora
(Kunth)
R.M.King &
H.Rob.
Sigesbeckia
orientalis L.
Sonchus
oleraceus L.
Synedrellopsis
grisebachii
Hieron. &
Kuntze
Tagetes
erectaL.
Youngia
japonica (L.)
DC.
Brassica juncea
(L.) Czern.
Coronopus
didymus (L.)
Sm.
Lepidium
virginicum L.
Drymaria
cordata (L.)
Willd. ex Roem.
& Schult.
Tripogandra
diuretica
(Mart.) Handlos

77

praxelis

84

botão-deouro

9

serralha

74

agrião-dopasto

108

tagete

110

crepe do
japão

103

mostardado-mato

97

mastruz

83

mastruço

Caryophyllaceae

109

jaboticaá

Commelinaceae

76

trapoeraba

Cucurbitaceae

105

pepininho

Melothria
pendula L.

Euphorbiaceae

87

leiteiro

Euphorbia
graminea Jacq.

Brassicaceae

Sinonímia

Parte
usada

Uso

Ku

K&
L

Z&B

Ra

Folhas

Hortaliça

1

1

1

1

Folhas/
Flores

Condimento

1

Folhas

Hortaliça

1

1

Folhas

Condimento

1

1

Folhas

Condimento

1

1

Folhas

Hortaliça

1

1

Folhas

Hortaliça
cozida

Folhas/
Frutos

Legume,
hortaliça
cozida

1

Crepis
japonica Benth
.

1

1
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1

1

N°
coletor

Nome
popular

26

leiteiro

11

leiteiro

Lamiaceae

4

erva-decabra

Lythraceae

75

setesangrias

Malvaceae

71

vassourade-relógio

72

dourada

Phyllanthaceae

111

quebrapedra

Piperaceae

90

pariparoba

Plantaginaceae

86

tansagem

Portulacaceae

19

beldroega

138

majorgomes,
mariagorda

6

poaiarosário

10

poaia

Família

Rubiaceae

Id. Botânica
Euphorbia
heterophylla L.
Euphorbia hirta
L.
Marsypianthes
chamaedrys
(Vahl) Kuntze
Cuphea
calophylla
subsp.
Mesostemon
(Koehne)
Lourteig
Sida
rhombifolia L.
Waltheria
indica L.
Phyllanthus
niruri L.
Piper
umbellatum L.

Sinonímia

Uso

Ku

K&
L

Folhas

Infusões

1

Folhas

Condimento

1

1

1

Folhas

Hortaliça

1

1

1

Folhas

Hortaliça

1

1

1

Folhas

Hortaliça
cozida

1

1

1

Z&B

Ra

Hyptis chamae
drys (Vahl)
Willd.

Pothomorphe
umbellata (L.)
miguel

Plantago major
L.
Portulaca
oleracea L.
Talinum
paniculatum
(Jacq.) Gaertn.
Borreria
verticillata (L.)
G.Mey
Richardia
brasiliensis
Gomes

Parte
usada

Spermacoce
verticillata L.

99

1

1

Família

N°
coletor

Nome
popular

Id. Botânica

Solanaceae

60

pimenta

Capsicum
frutescens L.

Sinonímia

Parte
usada

Uso

Ku

Frutos

Condimento

1

22

mariapretinha

Solanum
americanum
Mill.

Folhas/
Frutos

118

tomate-domato

Solanum
pimpinellifolium
L.

Folhas/
Frutos

Condimento,
fruto
maduro in
natura,
folhas bem
cozidas.
Condimento,
fruto
maduro in
natura,
folhas bem
cozidas.

1

1

K&
L

Z&B

Ra

1

1

Solanum
scuticum M.Nee
Tropaeolum
Folhas/
Tropaeolaceae
95
capuchinha
Hortaliça
1
1
1
majus L.
Flores
Turnera
Folhas/
Turneraceae
88
chanana
Infusões
1
subulata Sm.
Flores
Fonte: Elaboração própria. Legenda: Ku (KUNKEL,1984); K&L (KINUPP & LORENZI, 2014); KI (KINUPP, 2007), Z&B (ZURLO & BRANDÃO, 1980), RA
(RAPOPORT, 2009). Em destaque, as plantas não listadas como possuindo uso na alimentação, dentro da literatura consultada.
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jurubeba
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6. O CONHECIMENTO E SUAS VULNERABILIDADES
6.1 O patrimônio botânico local

Durante a estadia em campo tive a oportunidade de confrontar algumas informações da
literatura a respeito da vulnerabilidade do conhecimento, com os relatos que obtive, tanto pelas
entrevistas formais, quanto pelas conversas informais. Busco, a partir das entrevistas realizadas
com os moradores que não praticam mais a agricultura nos quintais, assim como nos relatos
registrados em áudio com moradores que ainda possuem quintal, traçar um quadro da percepção
dos entrevistados sobre as mudanças da forma de vida, do cuidado com o quintal e da retenção de
conhecimento botânico local sobre o uso de plantas alimentícias.
Tendo estabelecida a concepção de patrimônio, no item 4.2, e a intenção de elaborar um
inventário no Capítulo 1, é fundamental conceituar o que será considerado como risco e como
vulnerabilidade, e quais os fatores que possivelmente podem levar ao desaparecimento desse
patrimônio.
Dentro das possíveis definições de risco, Beck (1995) faz algumas distinções entre elas. Em
sua obra Ecological Enlightenment, essays on the politics of the Risk Society, o autor faz uma
diferenciação importante entre os conceitos. O risco é um conceito socialmente criado porque
envolve, invariavelmente, a percepção, a ameaça. Nossa racionalidade e nossos sentidos falham
(Idem, p.65), de forma que as ameaças podem permanecer imperceptíveis, e, consequentemente,
muitas vezes inevitáveis (Idem, p.71). Portanto, o risco passa pelo filtro da percepção, enquanto a
ameaça pode estar oculta, ou ser imperceptível.
O conceito de ameaça, na modernidade, tem uma ótica diferente da que teve no passado enquanto podia ser mensurada, quantificada, e era associada especialmente às causas naturais.
Atualmente, tem um sentido de alcance global, de imprevisibilidade, de descontrole, decorrentes
da modernização e da sociedade industrial, com o aumento da sua complexidade (BECK, 2010). A
sociedade atual, segundo o autor, com o avanço tecnológico e científico, intervém nos ecossistemas
de forma cada vez mais intensa e acelerada. Esse processo coloca em risco a manutenção da vida
no nosso planeta, ignorando a capacidade produtiva e regeneradora dos sistemas, obrigando-nos a
conviver com essas consequências, formando o que Beck designa como "sociedade de riscos"
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(BECK, 2010). Como implicações, temos, por exemplo, a degradação ambiental, a perda da
biodiversidade e o desaparecimento de saberes que nos afetam direta e indiretamente.
Para Giddens (1990), existem diversos perigos ecológicos derivados do uso do
conhecimento humano sobre o ambiente natural. Esses riscos não se distribuem de maneira
homogênea, embora possam afetar a todos, alguns grupos e localidades são afetados com mais
intensidade ou em sentidos diferentes. Alguns locais podem apresentar maior degradação
ambiental do que outros, por exemplo. Nessa visão, há sempre forte expressão de um elemento
futuro de incerteza (BECK, 2010), afinal, é impossível prever com exatidão o desaparecimento de
elementos da biodiversidade, os impactos da urbanização ou da mudança nos estilos de vida, assim
como predizer suas consequências futuras. Estamos vulneráveis aos efeitos das nossas próprias
ações e do resultado do desenvolvimento da nossa sociedade.
Estar vulnerável, por definição, é ter potencial de perda, incluindo-se os elementos que
envolvem a exposição ao risco, e a sua incapacidade de resposta e de recuperação (CUTTER,
2011). Em outras palavras, "é a propensão ou predisposição de um dado elemento a ser afetado
negativamente", e inclui "a sensibilidade ou suscetibilidade ao dano e a falta de capacidade de
resposta e adaptação" (IPCC, 2014, p. 5).
A vulnerabilidade do patrimônio cultural e natural expresso pelo conhecimento e usos da
biodiversidade alimentícia em quintais urbanos nos municípios de São José do Barreiro e Areias,
é oriunda de uma série de transformações sociais e culturais que a cidade está sujeita. Associa-se a
isso a sua baixa capacidade de reação ou mitigação das ameaças, sejam elas de cunho ambiental,
social, político e/ou cultural. Não há, até o presente momento, uma sistematização desses saberes,
que se confundem com memórias e com o cotidiano, o conhecimento botânico local.
Compreender tanto os fatores que levam à permanência desses saberes e plantas, conforme
visto no Item 4.3, quanto aos fatores de vulnerabilidade desse patrimônio, permitem pensar
estratégias para que ele não desapareça. Dentro de uma perspectiva de patrimônio, é necessário
entender, além dos riscos e ameaças, quais são essas perdas - aquelas que comprometem sua
manutenção, conservação e salvaguarda. A vulnerabilidade do patrimônio, seja ele patrimônio
natural ou cultural, instituído ou não, tem natureza diversa. Pensando no patrimônio material ou
edificado, temos por exemplo:
[...]risco de desaparecimento devido a degradação acelerada, empreendimentos de grande
porte públicos ou privados, desenvolvimento urbano e turístico acelerados, destruições
devida a mudanças de uso, alterações profundas por causas desconhecidas, abandono por
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qualquer motivo, conflito armado já iniciado ou latentes, calamidades ou cataclismos,
incêndios, terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, modificação do nível
das águas, inundações e maremotos (IPHAN, 2004)

Outro fator a ser considerado como justificativa para a salvaguarda do patrimônio cultural
imaterial está a vulnerabilidade decorrente da globalização e das tendências de homogeneização de
práticas e representações, o que gera necessidade de reafirmação das identidades e das heranças
culturais. A salvaguarda dessa herança deve ocorrer em consonância com o progresso econômico
desejado pelas comunidades (HERNANDES, 2005; ARNAIZ, 2005; PROENÇA, 2010). Em
outras palavras, como um patrimônio associado à ruralidade, à agricultura, pode permanecer, se
manter e até gerar renda sem se opor às perspectivas de crescimento econômico associadas à
urbanização?
Nos municípios estudados, o desenvolvimento econômico está pouco associado a atividades
industriais, e sim baseado em produção agropecuária, no comércio e em serviços públicos,
conforme visto no Item 2.5.2 Demografia e Condições Socioeconômicas. Além disso e também
associado a isso, as trocas de uso do solo são mais lentas, favorecendo a permanência de edificações
com 30, 50, 100 e até mesmo mais de 100 anos de existência. Essa dinâmica permite que as
transformações ocorram de forma mais lenta e gradual, mantendo certos espaços, saberes e práticas.
Contudo, essa dinâmica lenta não significa estagnação e pode incorrer, em algum momento, que
haja transformações que levem ao seu desaparecimento. São as renovações, as transformações
socioespaciais e culturais que podem comprometer a salvaguarda e manutenção desse patrimônio.
As transformações que ameaçam o patrimônio são oriundas de diversos processos e são
complexas, correlacionadas e interdependentes. Considero importante essa contextualização
porque as dinâmicas encontradas na escala local são expressões de dinâmicas maiores. Essas
mudanças, ainda que menos aceleradas do que em outros municípios, se veem na composição das
famílias, nas escolhas individuais baseadas em outros modelos de desenvolvimento, nas
expectativas a respeito de qual é o progresso esperado (GAGLIARDI, 2005; PILGRIM et alii,
2008).
Segundo Reyes-García et alii (2015), a respeito do uso de plantas alimentícias não
cultivadas (wild edible plants), a redução do conhecimento sobre sua utilização na alimentação,
assim como o seu uso, ocorre concomitante com a urbanização, com o êxodo do campo, com a
modernização dos estilos de vida e com a industrialização.
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Deve-se lembrar que a urbanização não é a produção da cidade, mas “um modo de vida,
que tem, na cidade, um local privilegiado para sua realização” e que explicita “o conjunto das
manifestações do domínio da cidade sobre o campo” (LEFEBVRE, 1999, p. 17, citado por
ZANIRATO, 2016, p. 21). Nos próximos parágrafos, serão pormenorizados esses e outros fatores
que podem implicar no desaparecimento de saberes e de plantas, dentro de um viés que engloba os
planos econômico, ambiental, social e cultural. Esses fatores ocorrem simultaneamente, apesar
estarem associados a mecanismos distintos.
6.2 Desafios à transmissão do conhecimento botânico local
Diversos trabalhos que tratam da transmissão do conhecimento apontam causas para o
desaparecimento do conhecimento botânico local. Haruyama (2004), por exemplo, considera que
essas perdas, em linhas gerais, ocorrem conforme três mecanismos, independentes e
concomitantes. Toda a teoria foi desenvolvida com base em uma população dividida em dois
grupos distintos: a população madura, detentora do conhecimento, e a imatura, passível de
aprendizado, mas que não o detém. Essa classificação não leva em conta a faixa etária da população
- em geral, os mais velhos tendem a deter mais conhecimento pelo seu maior tempo de vida e de
experiências, mas é possível haver idosos que não possuam esse tipo de conhecimento.
Vale lembrar que, por tratar-se da ótica da etnobotânica urbana, o aprendizado não é
unidirecional, mas ocorre em múltiplas direções de forma simultânea (HURRELL, 2014),
intensificado por movimentos de migração e também pelo acesso à mídia escrita, à televisão e à
internet. Um dos entrevistados, em depoimento, expõe que o conhecimento que traz dos seus pais
e da experiência prática no campo é complementado por informações oriundas da mídia aberta:
"Eu sou filho de (agricultor)... meu pai sempre trabalhou nesse... dai aprendi com ele e a
gente sempre aproveita para aprender, fazendo curso, assistindo televisão, esse "Globo
rural" que a gente assiste todo dia, todo domingo. (...) Sempre tem algo que aprendo, a
mexer com a terra, né? Continua sempre, né?" (J.61 anos, Areias, 07/2017)

Também fui informado de que a casa de agricultura da cidade oferece diversos tipos de
cursos e vivências a respeito da produção animal, cultivo de frutas, hortaliças e do processamento
de alimentos, como doces e queijos. Ou seja, é mais uma fonte de saber que se confunde com o
conhecimento local vindo do campo, compondo o mosaico de saberes da etnobotânica urbana.
No trabalho realizado por Carneiro, (2004) a respeito de plantas ruderais alimentícias, a
autora constatou que nos municípios por ela estudados, do Rio Grande do Sul, o conhecimento e
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uso das espécies alimentícias ruderais (ou espontâneas) está atrelado à transmissão oral, de forma
vertical entre gerações, dos mais velhos para os mais novos. Segundo a autora, as gerações mais
novas, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, não utilizam certas espécies na mesma proporção que
as gerações anteriores, ainda que ela considere que esse fato, isoladamente, não seja determinante
no desaparecimento dessas espécies naquela região e momento.
Como exemplo da multiplicidade de arranjos do conhecimento botânico local, uma
moradora (M., 64, São José do Barreiro, jan/2017), que se destacou em relação ao seu
conhecimento sobre ervas medicinais, narrou que aprendeu muita coisa na roça, mas que esse saber
foi complementado por cursos feitos nas cidades vizinhas, com a "turma da terceira idade".
Também mostrou seus livros e apostilas sobre plantas medicinais e comestíveis, que somaram ao
seu repertório de conhecimento tradicional um saber "de fora".
A maior mobilidade e o acesso à internet permitem buscas rápidas e checagem de
informação de forma mais precisa. Questionado por essa mesma moradora sobre broto da palmeira
"areca" (Dypsis lutescens), cuja comestibilidade do palmito eu desconhecia, alguns dias depois fui
informado por ela que averiguou na internet que, de fato, não era comestível.
Ainda que o conhecimento sobre plantas sofra transformação, qualitativamente um saber
tradicional pode ser muito distinto de um saber não-tradicional, adquirido por outras fontes que
não a transmissão oral. Por exemplo, o consumo de algumas plantas tem entrado em desuso, mas
em oposição, alguns moradores citaram consumir coisas que não pertencem à esfera do
"antigamente" nem "da roça", como o arroz integral, a "biomassa" da banana verde, o "suco-verde"
com couve - alimentos que presenciei o preparo ou o consumo nas residências que visitei.
Chamou-me a atenção especialmente o peixinho, peixinho-da-horta ou lambari (Stachys
lanata), hortaliça folhosa que se consome empanada e frita, cuja notoriedade e divulgação se deram
pelos meios de comunicação, não sendo pertencente à cultura local até alguns anos atrás.
Tendo as peculiaridades da transmissão do conhecimento botânico local no urbano expostas
acima, destaca-se a importância dos entendimentos elaborados por Haruyama (2004) sobre os
mecanismos de perda de conhecimento. Os três mecanismos citados pelo autor são a redução da
população (detentora do conhecimento); a redução do conhecimento dessa população e a redução
da transferência desse conhecimento para as populações imaturas (não detentoras do
conhecimento). Adiante serão exemplificados como esses mecanismos podem ser verificados em
São José do Barreiro e Areias.
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a. A redução da população madura
No primeiro mecanismo, o desaparecimento de um saber dentro de uma comunidade
associa-se a uma redução da população madura - há poucos detentores que possam ensinar. Como
não houve renovação dessa população, há menos vetores de ensino desse conhecimento para as
gerações não-detentoras desse conhecimento (independente da idade desses indivíduos). Em geral,
o conhecimento botânico local, por ser não escolarizado, ocorre nas práticas de convivência, no
dia-a-dia. Com a redução do convívio entre gerações e de oportunidades de aprendizado, o
conhecimento botânico local fica vulnerável, com sua transmissão comprometida.
b. A redução do conhecimento
O segundo mecanismo de desaparecimento do conhecimento seria a redução da quantidade
de conhecimento que a população madura possui. Em outras palavras, as habilidades e
conhecimentos que não são relevantes para o cotidiano, que perderam sua utilidade aparente, não
são praticados por esses indivíduos. Dessa forma, a população imatura perde a oportunidade de
aprender certas práticas pela observação com os mais velhos, porque elas deixaram de ser
praticadas.
"Essas habilidades e conhecimento, para os quais não há oportunidades de aprendizagem,
não são transmitidos para populações imaturas e são perdidos para sempre quando a geração
madura desaparece" (HARUYAMA, 2014, P.159, tradução nossa).

Em conversas informais, por exemplo, alguns moradores citaram ainda saber fazer queijo,
sabão de cinzas, secar um brejo, ou mesmo construir um rancho de barro, do zero, mas que, por
não terem necessidade da realização dessas práticas, seus filhos e netos não as aprenderam.22 O
mesmo vale para o consumo de algumas plantas - muitas ainda são referidas como pertencentes ao
passado, "ao tempo da roça", "do sertão", consumidas como plantas da rotina ou na falta de alguma
outra.

22

A descrição do sabão de cinza foi registrada da seguinte forma (não foi autorizada a gravação da entrevista,
mas pude realizar anotações no caderno de campo). É necessária cinza do fogão a lenha, bem branquinha, que é fervida
e deixada em repouso por alguns dias, e coada em um pano. É adicionada banha fria, cozinhando até a mistura virar
sabão e ficar cinza, mexendo sem parar. O sabão depois de frio, mas mole, era feito em bolas e enrolado na palha do
milho e fechado com uma folha (que ela não soube precisar). Depois, ficava pendurado sobre o fogão a lenha algumas
semanas, para "curar", caso contrário, o sabão ficava fraco e "pingava". Segundo a autora da receita, essa receita dos
tempos da roça, porque não tinha mercado perto para comprar e eles não tinham dinheiro.
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Tratando-se das plantas medicinais que surgiam a todo momento como usos alternativos de
plantas alimentícias, muitas práticas, segundo os entrevistados, entraram em desuso pela facilidade
de compra de medicamentos industrializados e de atendimento médico. Os relatos sobre seus usos
medicinais são frequentemente acompanhados das falas "antigamente nós fazíamos", "na roça a
gente fazia assim", "lembro que quando eu era criança, a gente". São conhecimentos que não foram
necessariamente passados adiante por não terem sido valorizados com o advento de novos
conhecimentos da medicina oficial, a proximidade com a cidade, e a universalização do
atendimento básico de saúde.
Outro fato que merece destaque é o acesso dos entrevistados a essas plantas - mais comum
no passado, mas escasso hoje em dia. O conhecimento do rural, da mata, que se fez na roça, distante
do urbano, tem como premissa o contato diferenciado com a natureza e a sua diversidade. Muitas
das plantas referidas nem mesmo nome tinham, eram plantas "do mato", pequenas frutas, alguns
tipos de palmito, raízes comestíveis, frutos de palmeira.
Algumas narrativas, durante visitas informais e encontros pela cidade, surgiam em paralelo
a uma descrição da planta que as tornava, por vezes, impossível de precisar. Algumas, é possível
supor pela descrição, como "frutos ácidos, amarelos e redondos, pequenos, de uma planta espinhosa
que parecia a coroa do abacaxi" - provavelmente algum tipo de gravatá ou caraguatá (Bromelia
sp.), uma bromélia nativa de frutos muito ácidos. Umas das entrevistadas (MM.; 47, São José do
Barreiro, 07/2017), em conversa informal, contou que saia com os irmãos para "a mata" para colher
frutas, como o "dedo da embaúva", que era protegido por uma folha enrolada, para não ser comido
pelos morcegos e ficar maduro na colheita; amoras e até o maxixe, um pepino "do mato" que
consumiam ou usavam "para a pele". Contudo, todos os relatos envolvem a percepção de que,
afastados do rural, essas plantas não são mais consumidas. São sabores que ficaram na memória ainda que ela saiba identificá-las e possa vir a consumí-las em algum momento.
Outro entrevistado (E.; 59, São José do Barreiro, 07/2017) relatou que entre as razões pelas
quais sua família deixou a zona rural, estão as restrições impostas aos moradores na área que foi
estabelecida como Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os moradores aos poucos foram
impedidos de abrir novas áreas de plantio, de cortar árvores, de criar animais, de entrar na mata
para coletar palmito, pinhão e frutas, assim como caçar animais "do mato" para consumo. Por não
terem tido o convívio com esses ambientes e com certas espécies, seus filhos e netos já não sabem
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as práticas de "secar um brejo", caçar um animal ou identificar espécies comestíveis e medicinais.
A seguir, duas falas que permitem verificar essa percepção.
"Você não pode... Se você mora na roça hoje em dia, é difícil, então acho que é por isso que
eu acho que as pessoas já não fazem mais tanta horta. Eu, na minha opinião, é isso. Não
pode cortar um brejo... Se tem uma coisa ali, você não pode... Está aquele brejo, daquele
tamanho, você não pode fazer uma vala para secar pra cá e para cá, ou fazer uma horta.
Você não pode, tem que deixar alagar tudo. Você não pode fazer um caminho pra aquela
água. Eu sempre morei na roça. Antigamente podia.... Tinha um brejo ali, ah, vamos fazer
um brejo, passar só pra cá, vamos secar pra lá, vamos fazer horta. Minha mãe fazia horta
daqui lá naquela árvore, de repolho, era de alface, era de cebola, entendeu. E a gente foi
criado com muita coisa disso... Já hoje em dia não pode. " (E.; 59, São José do Barreiro,
07/2017)
"Não, quando o IBAMA entrou ai, Parque Nacional, né? Não pode ter gente lá dentro. Então,
essa é a verdade, aqui era um município... Aqui, Areias, Arapeí, Bananal, era município rico
de alimentação, que vinha tudo praticamente da roça daqui. Só que depois, que vinha o
pessoal plantar, e veio o florestal, o que acontece aqui para nos. Para nós, a alimentação
aqui só vem em caminhão. Só vem de outra cidade de fora, num... (...) Aqui não entra um
arroz, não entra um feijão, não entra um porco, não entra mais nada. Eles estavam fazendo
feirinha da roça aqui, dai o pessoal estava trazendo porco, chegou aqui, o pessoal embargou,
porque o porco precisa ter um documento, não pode se matado na roça e trazer ele dentro
da cidade. (...) Então, você vê, tudo aqui que você compra na cidade, é tudo que vem de São
Paulo, desses cantão. Então nada... (...) Praticamente o pessoal daqui depende da
alimentação de fora. (... ) E ai já não sei explicar, o que eles fizeram aqui, que agora é
controlado pela guarda florestal, Chico Mendes, parece. É difícil fazer plantação aqui,
mesmo quem mora na roça. Se corta uma árvore, já chama o florestal. Daí o pessoal desiste.
Aqui praticamente já é negócio de vaca, criação. Isso até que não é ruim, aqui. Mas a
agricultura de fruta, verdura... acabou." (H.; 65, São José do Barreiro, 07/2017)

c. a redução da transferência desse conhecimento
O terceiro mecanismo de desaparecimento, segundo Haruyama (2014), é a redução da
transferência dos saberes entre gerações. Segundo o autor, se faltam oportunidades de aprendizado,
o conhecimento pode se perder na medida em que a geração detentora vai desaparecendo. Tendo
em vista que o conhecimento botânico local depende em grande parte do convívio para o
aprendizado, pela observação e imitação, os fatores que comprometem o contato entre as gerações
e a sociabilidade podem refletir na interrupção da transmissão de saberes. Segundo Turreira-Garcia
et alii (2015), as primeiras etapas na transmissão do conhecimento incluem a familiarização com o
recurso: observar, brincar e ajudar os adultos. Vale ressaltar, durante as entrevistas, as narrativas
que falam do desinteresse dos jovens (e dos indivíduos não-maduros) nos conhecimentos da roça.
Sobre esse mecanismo, durante as entrevistas com os moradores que ainda possuem horta
ou pomar, de um total de 21 respostas, dois entrevistados disseram que os filhos gostam, mas ainda
são muito novos para confirmar se aprenderam "a lida", ou se pegaram "o gosto" pelo assunto; um
terceiro entrevistado diz que os filhos aprenderam com ele, mas já não têm mais interesse. Apenas
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um entrevistado disse que os filhos gostam e ajudam com o quintal, enquanto os demais 17
entrevistados disseram que os filhos não aprenderam com eles tudo que eles sabem sobre
identificação de plantas, cultivo e consumo, e, ainda que tenham uma horta ou pomar em casa, não
se envolvem com sua manutenção.
Dentre as respostas, tivemos algumas falas que apontam o desinteresse dos jovens, como
"perderam o interesse, está tudo muito fácil hoje em dia", e, em pelo menos sete dessas falas, a
falta de interesse foi relacionada com o morar em outra cidade, em casas sem espaço para a prática
agrícola, ainda que a rotina de trabalho não permita tempo para esse tipo de atividade. Conforme
Turreira-Garcia et ali (2005), o conhecimento será mantido, transferido ou trocado desde que tenha
algum valor de uso na comunidade, ou que seja essencial para a sua subsistência. De acordo com
as falas da população entrevistada, é notável a redução da transferência desse conhecimento entre
os indivíduos maduros e imaturos, assim como, caso tenha havido a transferência, esse
conhecimento não é colocado em prática.
6.2.1. Descaracterização do modo de vida e pressões do urbano
A descaracterização do modo de vida associada às pressões do urbano e da modernização
da sociedade são fatores que acentuam a vulnerabilidade do conhecimento botânico local. Ele
representa o desinteresse dos indivíduos imaturos, em sua grande maioria a população jovem, nos
conhecimentos "da roça".
Como causas gerais para o declínio do conhecimento ecológico e botânico são apontadas a
urbanização, a globalização e a homogeneização cultural que ela gera, o desejo por modernização,
um estilo de vida associado a grandes mercados, com gradual desconexão da terra e do local
(PILGRIM et alii, 2008;). Sustenta-se que as mudanças culturais associadas com a modernização
e a globalização tendem a gerar redução no conhecimento botânico de diversas comunidades
(VANDEBROEK; BALICK, 2012), em especial as tradicionais e não urbanas.
Conforme Carneiro (2004), em seu trabalho sobre conhecimento e consumo de plantas
alimentícias ruderais, os motivos pelos quais as pessoas que possuem conhecimento sobre plantas
alimentícias não cultivadas não as utilizem mais, ou utilizem menos do que no passado, está
associado à facilidade de acesso e aquisição de hortaliças e verduras em mercados, somada à
dificuldade de identificar ou encontrar a planta. Segundo a autora, ainda que o acesso a mercados
seja recente, a facilidade de transportes e a busca por maior praticidade são fatores que fazem com
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que a população aproveite menos as hortaliças espontâneas. Como resultado, apresenta que pode
haver, por exemplo, redução no uso de plantas que exijam maior tempo de coleta, de preparação
ou menor rendimento. Por outro lado, o outro fator de desaparecimento listado, à incapacidade de
reconhecer a planta, também está ligado a um afastamento da natureza, à redução da dependência
das plantas autóctones e as facilidades da vida moderna. Essa afirmação também é amparada por
Reyes-García et alii (2015), que apontam que muitas populações que antes utilizavam os recursos
vegetais espontâneos ou silvestres passaram a depender de alimentos adquiridos em mercados.
É marcada a condição dos municípios estudados e a falta de emprego, que não consegue
reter os mais novos na cidade. Dos entrevistados que possuem filhos, 71,5% têm um ou mais filhos
residindo em outras cidades. Dentre as justificativas alegadas para a migração, destacam-se a busca
por trabalho, melhor remuneração e ocupação em atividades não-rurais, e maior qualificação com
o ensino técnico ou superior. Esse quadro reflete-se no terceiro mecanismo de desaparecimento,
que é o não contato entre os indivíduos detentores e os não-detentores, porque os segundos foram
embora. A cidade, como me foi dito, é uma "cidade de velhos", os jovens saíram em busca de
melhores oportunidades.
Em resumo, o segundo fator está associado à mudança ou descaracterização do modo de
vida e da estrutura da cidade, posto que as pequenas cidades, ainda que assim o sejam, adquiriram
características associadas à urbanidade, com profundas alterações no seu modo de vida. A
transmissão do conhecimento é comprometida pelo desinteresse ou pela migração dos indivíduos
não-detentores desse conhecimento. Segundo Pilgrim et alii, (2008), o conhecimento ecológico,
um dos principais fatores para um manejo adequado do ambiente, é reduzido em associação com o
crescimento econômico, seja pela hibridização ou pela interrupção na sua transmissão.
Esse processo se expressa numa alimentação cada vez mais homogênea, na dependência de
mercados de alimentos que oferecem produtos em escala global; na industrialização, vista por
muitas comunidades como um atrativo em relação a alimentos in natura; na erosão de
conhecimentos, transmitidos ou não pela oralidade, assim como no desaparecimento e negligência
de diversas espécies e variedades de uso alimentar (SHIVA, 2005). Em campo, são marcados os
relatos do desaparecimento de variedades de milho e mandioca, pertencentes ao antigamente, não
mais ao presente.
Nesse processo de erosão de formas da cultura alimentar, a agricultura passa a ser focada
em poucas espécies, seguindo o modelo de cultivo em grandes latifúndios. Como grande
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contradição, a produção mundial de alimentos nunca foi tão grande, mas, ao mesmo tempo, nunca
foi tão homogênea e centrada em poucas espécies (SHIVA, 2005).
Destacamos que a influência da globalização nas culturas e valores, portanto, nas
identidades, acontece por meio de transformações aceleradas da indústria e dos padrões de
consumo, alimentados pela presença aguçada do modo de produção capitalista. Isto é, os
processos de globalização repercutem diretamente na sociedade, resultando em alterações,
desde o curto prazo, movidas pela consolidação dos processos de “modernização” (SIMON;
ETGES; MISASI, 2015 p.160).

A produção local, restrita ao autoconsumo ou ao pequeno comércio é uma forma, ainda que
pontual, de manutenção da diversidade. No trabalho realizado por Salami (2009), aponta-se que
mesmo em populações rurais tradicionais e relativamente isoladas dos grandes centros urbanos, é
possível constatar perda de biodiversidade cultivada, redução na riqueza de espécies cultivadas,
maior dependência de compra de alimentos, e "transformações nos hábitos alimentares, do
hibridismo dos cardápios e do estreitamento da base alimentar" (p. 83).
Em Cultrera (2008), podemos verificar também a pouca diversidade nos cultivos
domésticos para autoconsumo:
Este fato pode estar relacionado com vários fatores como: ciclo familiar avançado, onde
as famílias são constituídas por casais idosos que diminuíram o cultivo de plantas anuais;
desinteresse das gerações mais novas em cultivar plantas, o fácil acesso ao mercado que
as famílias urbanas têm e as atividades não agrícolas exercidas pelos integrantes de
famílias mais jovens (CULTRERA, 2008, p.82).

O atual modelo de desenvolvimento, portanto, implica na dissipação do conhecimento
botânico local, no enfraquecimento da base social da cadeia produtiva de alimentos, no desemprego
e no êxodo rural. Além da perda de variedades e conhecimentos, há também danos ambientais em
diversas escalas, seja pelo empobrecimento do solo, pelo uso de agrotóxicos ou pela erosão
genética (GALINDO, 2014).
Essa percepção por parte dos entrevistados foi registrada. Quando questionada sobre o
interesse dos netos sobre trabalhar na roça, ou sobre atividades agrícolas, me informam:
Ah, não sei, o povo parece que não quer saber mais nada de roça, essas coisas assim, né?
Acho que isso. Trabalhando com outras coisas... E vai deixando a lavoura pra trás. (M.G.;
72, Areias, 07/2017)

Segundo esse outro morador, a maior escolaridade também é antagonista ao trabalho no
campo, e em segundo momento, em interesse ao cultivo de alimentos em casa. Ele também comenta
que os jovens já não permanecem na área rural, estudam e vão para outras cidades em busca de
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outras oportunidades. Questionado sobre o interesse dos jovens pelos saberes dos mais antigos e
pelo cultivo de alimentos, ele narra:
"Eu acho que a geração de agora não tá muito interessada. Bom, alguns, né? Alguns... Ah,
hoje é mais fácil as coisas, porque hoje tem muito curso, né? Que ensina, né? Principalmente
se a pessoa está interessada, né? (...) Hoje em dia, essa geração de hoje praticamente não
conhece isso, ué. Aconteceu porque hoje a área rural está muito... defasada, né? Porque você
vê que... as criançada hoje não fica mais na área rural. Parece que já está tudo já indo e vindo
pra cidade, você não vê mais a criançada sendo criada na área rural. Não acompanham mais
os pais, antigamente quando ia plantar. Acompanhava antes né? Então essa idade, é internet,
é estudo, esse negócio tudo (...) ir pro mundo, não quer ir pra área rural. Porque hoje, o
futuro da área rural é bem difícil" (J.; 61 anos, Areias, 07/2017).

Questionado sobre o cultivo de plantas nos quintais urbanos e rurais, esse entrevistado
também mostra, através de sua fala, a percepção de que a migração em busca de condições
diferentes daquelas possíveis dentro do município gera interrupção na continuidade da prática e
transmissão de saberes.
"O pessoal foi tudo embora, o pessoal da roça aqui, da parte da Bocaina, tem uma fazenda,
chamada São Miguel, tinha gente a beça. Tinha aqui, Fazenda Boa Vista, ainda tem gente
onde eu nasci, pra Bocaina. Tinha aqui em Formoso, aqueles cantos ali, tinha muita gente,
mas vai apertando, apertando, o pessoal vai indo pra cidade grande. E o que acontece? O
pessoal daqui... Qual cidade que eles procuram? Ou Taubaté, ou São José dos Campos. (...)
Foi passado, mas as pessoas que moram na roça, ainda tem suas hortinhas. Muito difícil é
achar. A maioria do pessoal que sabia tudo isso daí, daquela época, foi tudo embora pra
cidade grande. É o que acontece. Você mora em São Paulo, faz faculdade. Se você não fizer
faculdade, não vai conseguir nada. O pessoal que é daqui, que foi praticamente sem estudo,
é uma pessoa que mora na roça" (H.; 65, São José do Barreiro, 07/2017).

O estudo, o conhecimento formal, nessas falas, surge como a percepção de oportunidade de
uma nova condição de vida, distante do mundo agrícola, da produção de alimentos. Segundo o
último entrevistado, aqueles que permaneceram na cidade são os que estão acostumados com a
vida simples do campo e, possivelmente, não conseguiriam outra ocupação em outra cidade devido
à baixa escolaridade.
Outra entrevistada conta que adquiriu o conhecimento com a sogra, mas não passou para os
filhos. Apesar de morarem com ela e terem uma horta em casa, ela relata que apenas ela e o cunhado
cuidam do cultivo de hortaliças. Mesmo que tenham espaço em casa, segundo essa entrevistada,
não sabem e não têm interesse em ter, por exemplo, uma horta em casa.
"Eu aprendi com os outros, né? Fazendo, os outros foi fazendo e plantando, minha sogra
que plantava muito, né? Cebola, alho, plantava couve, alface, plantava chicória, e eu ficava
olhando ela fazer os canteiros. É, e assim que ela mudou daqui dessa casa aqui que eu moro
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e foi morar na roça, dai eu comecei a fazer a horta. Os filhos não mexem. Os netos já nem
gostam. Com horta... eles não sabem, não" (I.; 65, Areias, 07/2017).

Em entrevista, uma moradora que possui um grande quintal com cultivo de pomar e horta,
relata dificuldades em encontrar mão-de-obra para trabalhos mais pesados, que ela não consegue
executar devido à idade avançada.
"Hoje em dia ninguém quer pegar mais a enxada, fazer canteiro aí, plantar, colher, aguar
todo dia, colher, limpar o alho tudo, trançar o alho bem trançadinho. Hoje em dia ninguém,
pouca gente faz, hoje não está tendo mais. Hoje é pouca gente que faz. (...)Acho que não
estão querendo trabalhar, né? Quer quintal, arruma, se quiser, arruma. Hoje em dia as coisas
estão muito caro, você chama uma pessoa, pra gente que ganha o salarinho da gente, pra
pagar tudo, luz remédio, para pagar médico, é o único (salário) que a gente tem. Se chama
para trabalhar, ele quer até 80 reais o dia, como a gente faz?" (B.; 88, Areias, 07/2017)

Um dos entrevistados comenta que apenas os filhos que residem na zona rural, ainda têm
quintal e utilizam seu conhecimento sobre plantas. Os demais, que moram fora, dedicam-se a
ocupações não agrícolas. Perguntado se os filhos ainda mantêm a prática de fazer horta, aprendida
com os pais:
"Não. Os meus... tem um que trabalha em São José, negócio de Sadia, lá... carregando
carga. Tudo empregado. Não tem, não tem. Tudo tem casinha, nenhum deles tem horta, né?
Não tem tempo (JC.; 73, Areias, 07/2017)"
"Não. Para falar a verdade pra você, nem no quintal deles (em Cruzeiro) eles não têm. Eles
têm espaço, mas quando querem pegar (taioba), vem aqui. Mas lá não tem. O meu filho, é
porque a mulher dele não gosta de estar plantando as coisas no quintal. As coisa que tem é
só cebolinha no xaxim, assim, fica aguando, dá umas cebolas bonitas, a dela. Mas não tem
paciência, tem quintal com cachorro, três (...) mas pra plantar não dá não" (B.; 88, Areias,
07/2017).
"Um mora em Taubaté, o outro em Pinda. Os outros moram pertinho, na cidade mesmo, pra
roça." (Esses que moram fora da cidade, eles tem quintal em casa?) "Tem as hortinhas deles.
Todos, menos os que moram em Pinda e Taubaté" (OL.; 78, Areias, 07/2017).

Um fenômeno parecido ao que foi encontrado, ainda que focado em comunidades rurais, é
ressaltado por OLER (2012), no qual a permanência dos jovens, no campo ou em pequenas cidades
contextualiza-se pela falta de estímulo ou condições de permanecer na região, buscando empregos
fora da localidade, especialmente em centros urbanos maiores, de forma a melhorar a renda. Esses
trabalhos, em geral, não estão associados com a atividade agrícola. Com o distanciamento dos
jovens, a manutenção de sistemas orais de transmissão de conhecimento fica comprometida.
Ainda, dentro do desaparecimento de certos saberes e práticas, para MÜLLER (2012), das
ameaças encontradas para o desaparecimento de certas preparações típicas no litoral catarinense,
113

apesar de nenhuma centrar-se especificamente no desuso de certa espécie ou variedade, a autora
aponta a busca por maior praticidade na aquisição de ingredientes e no preparo dos pratos. Ainda,
"a facilidade de alimentação fora do lar, falta de tempo para o preparo dos alimentos, vida
profissional fora do lar em contraponto com as funções domésticas" (Idem, p. 193).
Como visto anteriormente, a ruralidade não se conecta unicamente com o estar mais
próximo do rural e do campo, do agrícola, mas está associado a uma sociabilidade diferenciada e
um modo de vida particular (CARNEIRO, 2007), que muitas vezes não estão presentes nas cidades
que acolhem os imigrantes oriundos de Areias e São José do Barreiro.
Segundo Carlos (2013, p.5), a urbanização está associada também a um individualismo,
ligado "à implosão das orientações socioculturais e da crise da cidade, tende a separar e dividir os
habitantes na cidade em função das formas de apropriação determinadas pela existência da
propriedade do solo urbano (...) apontando para uma segregação espacial bem nítida." Segundo a
autora, "essa delimitação, bem marcada, separando a casa da rua, reduzindo o espaço público,
apagando a vida nos bairros (...), torna a cidade anônima, funcional e institucionalizada, marcando
os contornos de uma nova urbanidade" (Idem, p.5). Nessa nova urbanidade, pode não haver espaço
para o conhecimento agrícola, para a prática do conhecimento botânico local.
A homogeneização cultural e o desejo por modernização são fatores associados ao declínio
do conhecimento sobre o uso das plantas (VANDEBROEK; BALICK, 2012). Esses fatores afetam,
além da transmissão do conhecimento, a forma como nos alimentamos, tendendo para a
alimentação massificada, baseada em gêneros específicos e poucas espécies vegetais (BLEIL,
1998; ARNAIZ, 2005; MORAIS, 2011b).
Na redução do aprendizado entre gerações, Haruyama (2014) considera que "a globalização
implica nas gerações mais novas não conseguirem adquirir habilidades tradicionais de seus
ancestrais"23 (HARUYAMA, 2004, p. 149, tradução nossa). Em outras palavras, a globalização,
enquanto força homogeneizadora, é capaz de desvincular do local a dimensão simbólica de certos
hábitos, desenraizando a matriz cultural local, e tendo como resultado modificações nos modos de
produção, nos hábitos e nos valores dos residentes. Esse processo gera, assim, "um mundo de
incertezas e de riscos produzidos, o qual se desdobra na perda da liberdade e da identidade"
(ANDRADE; BOSSI, 2003, p.1).

23

"Globalization has meant that younger generations fail to acquire traditional skills of their ancestors"
(HARUYAMA, 2004, p. 149).
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Como exemplo desse processo, uma das moradoras, cujos filhos moram fora, narra que
algumas das verduras espontâneas do quintal são identificadas apenas por ela - as gerações
seguintes não identificam e também não consomem.
"Menino, aqui em casa, o que eu como que ninguém come aqui é ... esse... esqueci o nome,
arranco por aqui tudo. É matinho aqui, eu arranco, como... Faço, do pras galinhas. Não é
agrião, que agrião tem ai também. Ele tem... gostinho diferente, até uma vez fiz aqui, pra
minha sobrinha. Caruru? Caruru! Aqui o pezinho, ó. Esses caruru, quando cresce um
pouquinho assim, eu apanho, faço, ninguém come mais essas coisas. O povo de hoje não
quer saber de comer mais nada dessas coisas. Só quer comer coisa chique. Mas eu faço
caruru aqui em casa, faço até... até aquele... confrei, é um remédio, cozinha, pra beber, para
passar, aquelas folhinhas novas, a gente apanha, corta junto com a couve assim, faz
refogadinho" (IS.; 70, Areias, 07/2017).

Outro entrevistado também cita a existência de plantas que ele associa à roça, a ter
aprendido a comer quando criança e traz esse conhecimento de uso com ele. Ele comenta que as
pessoas já não sabem mais identificar esse tipo de alimento.
"Ah, praticamente, acho que não, viu? Acho que encontra.... só que existia, antes existia
certas coisas na roça, natural, que hoje as pessoas não sabem mais o que que é isso. Tipo,
por exemplo, você vai numa área rural, que a gente tem desde moleque essas coisas, tipo....
esse, esse, como chama.... que não acha mais, esse tal de berdoégua, berdoega, né? O pessoal
comia esses negócios, caruru, a turma comia, hoje em dia não conhece mais, mas isso aí não
é troço... hortaliça, é essas coisas assim, que já dá na natural, no mato. É... oce, por exemplo,
ce faz uma terra lá, pra ce fazer uma plantação, aquilo nasce lá, isso ai você pode se alimentar
dele, é um alimento natural. (...) Essa serraia, é berdoega, caruru, essas coisas as pessoas
hoje não conhecem mais, essas coisas. Essa ponta da... da coisa da abóbora, que chama
cambuquira. Come cozidinha. Isso é tudo natural" (J.;61 anos, Areias, 07/2017.).

Alguns entrevistados, que possuem um terreno grande na cidade ou "na roça", citaram
deixar de produzir milho, seja para autoconsumo, seja para comercialização, delegando as tarefas
domésticas para o produto industrializado (ARNAIZ, 2005 p.147). Relatam que na época da
colheita, o valor da saca cai muito, ficando inviável a comercialização dos seus excedentes. Um
dos agricultores, já muito idoso, de São José do Barreiro, disse que é mais barato comprar milho
industrial ensacado para consumo e para as galinhas, do que pagar alguém para ajudá-lo na roça,
plantio, colheita e debulha dos grãos. Outro morador, também em São José do Barreiro, relata sua
observação do abandono da prática do cultivo de milho na cidade.
"Difícil hoje em dia. Sabe o que acontece? O pessoal que trabalha na roça.. é muito ruim de
se trabalhar. Se você planta uma roça de milho, chega na época que você colhe, e quando é
tempo da colheita, o (preço do) milho abaixa. Ai você não tem como vender" (H.; 65, São
José do Barreiro, 07/2017).
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Uma das moradoras nos chamou a atenção durante uma entrevista a respeito da sua
percepção sobre a mudança na disponibilidade de hortaliças, disse que há pouco tempo conseguiu
mudas de cará-do-ar, uma planta que diz ter consumido muito durante a infância. Relatou ainda
que passou a cultivar o peixinho-da-horta ou lambari-da-horta enquanto uma novidade, uma
introdução recente. Segundo ela:
"A gente.... tem muitos remédio que a gente via de primeira que hoje não vê mais, e mesmo
verdura, tem... é que nem o almeirão, aqui quase que a gente não vê mais. Né, existe, as
verduras vão sumindo, né? E aparecendo novas" (IS.; 70, Areias, 07/2017).

Esse processo de adaptação mostra que os sistemas culturais são adaptáveis e estão
constantemente agregando novas formas de conhecimento, sua capacidade de ajustamento àquilo
que for mais pertinente para a comunidade, especialmente dentro do contexto da etnobotânica
urbana (HURRELL, 2014).
6.2.2 O desaparecimento dos quintais, de plantas e saberes
Durante as entrevistas, quando os informantes eram perguntados a respeito de moradores e
residências que ainda mantinham um cultivo de autoconsumo nos quintais, frequentemente
afloravam informações a respeito do tempo passado, em um fluxo que se misturava ao presente.
Nessas narrativas, houve lembranças de conhecedores dos usos das plantas que já faleceram ou
estão adoentados demais para uma entrevista. Houve relatos de como, há algumas décadas, o centro
urbano era repleto de hortas, de como era intensa a troca e frutas e hortaliças entre os vizinhos, o
quanto a alimentação era mais diversa, de como eram doces as frutas do quintal. Foram invocadas
indicações que se sobrepõem ao presente - um grupo de casas que foi construído sobre um grande
e antigo quintal, das árvores que foram derrubadas para construir residências, das hortas
impermeabilizadas para a construção de anexos.
Ainda que em algumas localidades a agricultura urbana, enquanto prática agrícola integrada
ao sistema ecológico e econômico urbano (MOUGEOT, 2000) na forma de hortas comunitárias,
permita a transmissão e a continuidade desse conhecimento botânico local (LIN; PHILPOTT; JHA,
2015), alguns fatores observados em campo sugerem que nas cidades de São José do Barreiro e
Areias os quintais que possuem cultivo são ambientes fundamentais na manutenção desse
conhecimento.
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A desconfiguração dos quintais ou o fim das atividades de cultivo podem comprometer essa
continuidade, tendo que os quintais "servem para manter o conhecimento de variedades e usos da
diversidade cultural vivos, de geração a geração" 24 (EYZAGUIRRE; WATSON, 2002, p.10).
Dessa forma, o segundo determinante ao desaparecimento é a desconfiguração dos quintais
enquanto espaços produtivos. Essa mudança ficou aparente nas entrevistas realizadas com aqueles
que, ainda que possuam espaço, não praticam mais a agricultura urbana.
Em conversa com uma entrevistada a respeito de outros moradores próximos que ela
pudesse indicar, que ainda tivessem horta e conhecessem as coisas e as plantas da roça, ela narrou
sua percepção tanto do falecimento desses detentores do conhecimento, quanto da transformação
do espaço do quintal:
"Ah, aqui nesse pedacinho não tem... tem assim, uma senhora aqui, mas coitada, mas ela
não tem condições mais nem de perceber, né... E a daqui da frente tinha, mas morreu
também. Os outros, não tem, não têm nem mais quintal. Acho que só lá para cima, na rua
debaixo você vai encontrar. Os mais novos não tem muita coragem não. E as vezes nem
gosta, né? Manda cimentar o quintal inteiro, ai que judiação, né? Num pode. A gente,
cimenta um pedacinho assim, pra passar. Pra não sujar o pé... É, que nem, eu vou lá pra
tratar das galinhas, precisa de um lugarzin pra passar, né? Mas, já pensou cimentar esse
quintal inteiro aí? Deus me livre, nem pensar" (IS.; 70, Areias, 07/2017).
"Graças a deus, aqui é um dos melhores lugares do mundo. Eu nasci e criei aqui, não vou
embora por nada. Mas, aqui a única coisa que falta é emprego, sei lá. Agora, essa da roça,
não volta mais. Pessoal que foi embora da roça, na minha época, que sabia e fazia as coisas
aqui, praticamente já morreu todo mundo" (H.; 65, São José do Barreiro, 07/2017).

Para um dos entrevistados, questionado se havia mais quintais com hortas atualmente, ou
antigamente, vi-seu uma clara percepção de decréscimo das casas que mantêm cultivo:
"Olha, tinha mesmo. Agora, tem menos. Aqui tinha uma horta grande, onde tinha esse
terreno, lá pra baixo tinha outra também. Acabaram, porque aterraram, fizeram casa, daí já
não tem mais horta. Muito pouco, aqui em Areias, muito pouco. Eu não acho que tenha
bastante não" (B.; 88, Areias, 07/2017).

Para esse entrevistado, o cultivo de alimentos está reduzido mesmo nas famílias que moram
mais distante do centro, nas áreas rurais, que, segundo ele, abandonaram seus cultivos ainda que
muitos mantenham, fora da área urbana, a criação de gado.

24

"Homegardens are often the focal point of a household’s social interactions within the family and with visitors
and serve to keep knowledge of varieties and uses of cultural diversity alive from generation to generation"
(EYZAGUIRRE; WATSON, 2002, p.10).
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"Não, igual era antigamente, não tem mais não. Não tem não. Ou mesmo por aqui, é difícil
quem faz horta assim... de coisa assim, mas é, a turma quer saber de braquiária e boi. Acabou
tudo, antigamente a gente morava na fazenda, assim, e plantava milho, abóbora, semente de
abóbora, né? E plantava arroz. Agora, a turma mora em fazenda, em terreno, e num planta,
muito difícil, dar uma vaguinha para fazer uma horta, um canteiro" (JT, 70, Areias,
07/2017).

A percepção sobre o desinteresse atual em cultivar alimentos em casa também aparece
nessas falas:
"Agora hoje já é alguns, mas é alguns, mas poucas pessoas. As pessoas está mais, hoje,
cimentando, o quintal, do que deixando um pedaço de terra, para fazer uma hortinha, ou
então faz um canteiro de tipo essas ervas... e remédio. Então hoje você não vê. Antigamente
você via muito isso, minha mãe mesmo, sempre teve o canteiro dela com todas essas ervas
medicinais" (J.61 anos, Areias, 07/2017).
"Ninguém quer sujar a mão com terra mais (...) Pessoal não tem coragem de botar a mão na
terra. Daí vai parando, vai acabando. Todo mundo quer fazer casinha, quer não sei o que,
mas não quer quintal. A minha aqui, enquanto eu for viva, eu vou lutando" (B.; 88, Areias,
07/2017).

Durante a estadia em campo notei casas de construção mais recente, sem quintal e, ao
contatar o morador, fui informado de que se tratava de um terreno grande que foi dividido e
transformado em unidades menores. Essa situação ocorreu diversas vezes. O preço da terra, a
especulação do solo urbano, leva ao parcelamento do solo ao aumento no número de residências
num mesmo espaço e, consequentemente, à redução ou inexistência de quintais.
A experiência de venda e transformação de quintais e imóveis antigos parece ser uma
tendência na cidade. Muitos dos entrevistados que possuem filhos fora do município relatam que
estes não têm interesse em retornar devido à pouca atratividade de São José do Barreiro em relação
a outros municípios, com mais oportunidades de emprego e renda, como Caçapava, Resende,
Cruzeiro, São José dos Campos, São Paulo e Rio de Janeiro. A tendência, conforme obtive em
conversas informais com moradores de imóveis mais recentes, é de que os imóveis sejam vendidos
e tenham seu uso transformado pelos novos donos. Os quintais, então, estão sujeitos a alterações e
novos usos que não o de manutenção de jardim, horta e produção de alimentos.
6.2.3 O acesso aos mercados e o custo-benefício da produção para autoabastecimento
Como quarto determinante para o desaparecimento, há uma grande influência da conexão
do local com os mercados de maior escala (HERNANDES, 2005). O aumento de acesso a mercados
reduz a produção para autoconsumo. Dessa forma, qual o papel das hortas quando o abastecimento
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está associado ao mercado e o consumo, aos gêneros alimentícios, espécies e variedades nele
disponíveis?
No trabalho realizado por Salami (2009), aponta-se que, mesmo em populações rurais
relativamente isoladas dos grandes centros urbanos, é possível constatar maior dependência de
compra de alimentos, perda de biodiversidade cultivada (desuso de variedades locais),
"transformações nos hábitos alimentares, do hibridismo dos cardápios e do estreitamento da base
alimentar" (p. 83).
Cultrera (2008) também diz que, dentre seus entrevistados, a redução da diversidade nos
cultivos domésticos para autoconsumo está atrelada especialmente a mudanças na estrutura das
famílias e ao acesso a mercados.
Este fato pode estar relacionado com vários fatores como: ciclo familiar avançado, onde as
famílias são constituídas por casais idosos que diminuíram o cultivo de plantas anuais;
desinteresse das gerações mais novas em cultivar plantas, o fácil acesso ao mercado que as
famílias urbanas têm e as atividades não agrícolas exercidas pelos integrantes de famílias
mais jovens (CULTRERA, 2008, p.82).

A proximidade e a integração com o comércio, de um lado, atende às demandas da vida
moderna de praticidade e economia de tempo, mas, por outro, aumenta os custos da aquisição de
alimentos. A dependência do comércio para aquisição de gêneros alimentícios frescos como frutas,
legumes e verduras, em muitas localidades, pode estar associada a uma "mudança drástica nas
estruturas e função dos quintais" (PEYRE et alii, 2006).
Como exemplo disso, dentre os entrevistados que possuem quintal mas não possuem
cultivo, é apontada a facilidade de comprar nos mercados, em um total de 87,5% entrevistados. Por
outro lado, um total de 61% dos entrevistados que ainda possuem cultivo no quintal assumem
como uma das principais razões para fazê-lo o autoabastecimento. Somente 20,4% dos
entrevistados têm foco na produção para comercialização de excedentes.
Nessa produção em microescala, diferente dos mercados locais, as hortaliças estão sempre
frescas e a variedade é maior. Como visto anteriormente, há uma peculiaridade importante nas
cidades de São José do Barreiro e Areias: os mercados, quitandas, vendas e mercearias locais não
possuem refrigeração para as hortaliças e frutas, de forma que, ao menos parte das hortaliças
folhosas, é adquirida diretamente com o produtor ou comprada na feira livre semanal. Outro
diferencial é o acesso que moradores têm a hortaliças nos mercados locais. Nessa fala, ele cita que
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moradores vêm em busca de hortaliças ausentes no circuito formal, como o caruru, a serralha, a
taioba e o tomatinho.
"Não, vende assim pra fora não, só assim mesmo, pra consumo, e alguma que aparece, a
gente vê assim, vê e fica com vontade, a gente já tá querendo, a gente.... Alguma a gente
vende, se tem alguma a gente dá, tá passando do normal, tá ficando dura uma couve, tá
ficando veia, daí... É, vai desocupando ai, só pa gente ir mantendo, cuidando. (...) A serralha
(...) quando tem aí, a turma cata e vem tudo. É, agora o caruru, já nem mexo mesmo. (...)
Taioba também. Sempre a gente que aproveita, as vezes chega um, estou com vontade de
comer uma serraia, um tomatinho. Daí faz um macinho...E pode levar." (JT, 70, Areias,
07/2017)

Segundo esse morador, que possui cultivo de hortaliças em um terreno cedido por um
conhecido na frente da sua casa, e planta com fins de comercialização, sua principal motivação é
ter uma atividade, manter um gosto que é o cultivo de hortaliças.
"É que... por causa que a gente é aposentado, então a gente tem essas coisas, que a gente faz
um, vai passando, vai mexendo, pra não ficar parado. Então a gente vai arrumando um
servicinho desse assim, vai... movimento o corpo para não ficar sossegado. Eu gosto de
mexer com terra, já trabalhei em chácara bastante (...). Então eu fui, eu fui sempre cuidar de
horta, é, de quintal assim, mexer com tudo" (JT, 70, Areias, 07/2017).

Para outra entrevistada, o cultivo, além de ser considerado um passa tempo, é tido como
mais fácil do que ir à feira ou ao mercado, além de fornecer ingredientes que os mercados locais
não suprem. Demonstra também uma preocupação em evitar alimentos que contenham agrotóxicos
(veneno), que sejam cultivados de forma orgânica:
"Ah, pra esquece a cabeça, né? Esclarece a mente, a gente aprende muita coisa. As verduras
que a gente não tem, a gente acha, a gente planta. Porque é mais fácil, né? (...) Mas é melhor
mesmo... não tem tóxico, não tem nada, só tem o cocô da vaca lá, o esterco, né? Que a gente
vai, compra, bota ali, a terra é da gente mesmo, não tem veneno, não tem nada" (I.; 65,
Areias, 07/2017).

Outro entrevistado, apesar da horta grande, alega que não comercializa, mas que faz para
ter acesso a alimentos frescos.
"(Planto) Pra despesa. Não pra negócio. E a gente tem lá as coisas fresquinhas da horta...
Não precisa ir na feira" (OL.; 78, Areias, 07/2017).

6.2.4 As contradições do Parque Nacional da Serra da Bocaina
Como visto anteriormente, o Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) abarca grande
parte das áreas de São José do Barreiro e em menor proporção, Areias. Sua existência e a forma
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como de desenrola sua relação com as populações locais pode ter influência no fluxo de moradores
do rural para o urbano, no modo de vida dessas populações e no seu acesso a coleta de plantas
silvestres, por exemplo.
A criação do Parque Nacional da Bocaina, pela lei 68.172/71 de 4 de fevereiro de 1971,
ainda no governo militar, teve caráter preservacionista, visando proteger majoritariamente as
formações da Mata Atlântica. O decreto proíbe a permanência de pessoas, residências e atividades
econômicas dentro do interior do Parque, mas quando elaborado, não verificou a existência de
populações em seu interior, nem qual o encaminhamento dado a elas. Segundo o Plano de Manejo
do Parque (2002, p.119) , há:
“O complexo problema de ocupação que se inicia em função dos limites geográficos do Parque:
apesar de descritos pelo Decreto que cria a Unidade, estes limites são imprecisos, desconhecidos ou
ignorados pela população da região, fato agravado pela ausência de uma demarcação física.”

Conforme Zuquim (2002), a área do PNSB foi instituída em sobreposição a esses antigos
povoamentos, grupos geograficamente e economicamente isolados em pequenos núcleos. Se
segundo a autora, contrariando o pensamento de cunho preservacionista do contexto de criação do
Parque, que vê a ação humana como obrigatoriamente predatória, foi a presença das populações
que ali habitavam que, através do seu modo de vida, possibilitaram que essa região estivesse
preservada.
De 1972 até os dias de hoje, após uma série de decretos complementares (70.986/72,
73.699/74, 80.113/77) tentaram adequar à realidade do local, dentro de zonas de interesse social e
onde pudesse ser feita a reforma agrária. Esse processo de regulação fundiária, contudo, foi
interrompido diversas vezes e encontra-se incompleto.
Os relatos dos moradores, em especial em conversas informais, cujo registro do caderno de
campo se mostrou indispensável, apontam memórias sobre como eram os tempos antes das
restrições de acesso e cultivo dentro do Parque.
"Não, quando o IBAMA entrou aí, Parque Nacional, né? Não pode ter gente lá dentro. Então, essa é
a verdade, aqui era um município... Aqui, Areias, Arapeí, Bananal, era município rico de
alimentação, que vinha tudo praticamente da roça daqui. Só que depois, que vinha o pessoal plantar,
e veio o florestal, o que acontece aqui para nós. Para nós, a alimentação aqui só vem em caminhão.
Só vem de outra cidade de fora, num... (...) Aqui não entra um arroz, não entra um feijão, não entra
um porco, não entra mais nada. Eles estavam fazendo feirinha da roça aqui, daí o pessoal estava
trazendo porco, chegou aqui, o pessoal embargou, porque o porco precisa ter um documento, não
pode se matado na roça e trazer ele dentro da cidade. (...) Então, você vê, tudo aqui que você compra
na cidade, é tudo que vem de São Paulo, desses cantão. (...) Praticamente o pessoal daqui depende
121

da alimentação de fora. (... ) E aí já não sei explicar, o que eles fizeram aqui, que agora é controlado
pela guarda florestal, Chico Mendes, parece. É difícil fazer plantação aqui, mesmo quem mora na
roça. Se corta uma árvore, já chama o florestal. Daí o pessoal desiste. Aqui praticamente já é negócio
de vaca, criação. Isso até que não é ruim, aqui. Mas a agricultura de fruta, verdura... acabou." (H.;
65, São José do Barreiro, 07/2017)

Uma das moradoras, por exemplo, disse que tem visitado menos as tias que moram dentro
do perímetro, porque precisa pedir autorização, o que torna o processo um tanto cansativo e
desagradável. Da mesma forma, idosos e moradores que necessitam de cuidados especiais ou tem
a saúde frágil e costumam utilizar os serviços médicos do urbano, acabam vindo morar na cidade.
Outro comentário que surgiu durante as conversas informais é referente à redução drástica
no consumo de pinhão, cujo extrativismo dentro do Parque é proibido. As sementes de pinhão
compunham diversos pratos tradicionais, usuais de um período que circunscrevia o outono e o
inverno, na proximidade das festanças juninas, que coincidem com a safra da iguaria.
Dentro dos aspectos de produção de alimentos, diversos antigos moradores da Bocaina
relatam as interferências na sua forma de viver e produzir dentro do Parque. Diversas famílias que
dependiam da agricultura para sua subsistência, vem sistematicamente abandonando algumas
práticas, porque é proibido realizar queimadas para abrir roças de milho ou mandioca, por exemplo.
Em conversa, me disseram que um dos residentes no Parque realizou uma infração (roçou uma área
para cultivo de hortaliças) e recebeu uma multa substancialmente mais pesada do que a sua renda
mensal.
Relataram ser proibida não só a caça de animais para a alimentação, como a própria criação
de animais, dos quais tipicamente aproveita-se o esterco como um adubo muito rico em nitrogênio,
o que compromete mais ainda as práticas agrícolas. A supressão da mata é fortemente fiscalizada,
então antigas áreas agrícolas, quando entram em pousio, sofrem efeito da sucessão vegetal. Essas
espécies que surgem e começam a compor a vegetação nativa já não podem mais ser utilizadas.
Foi passado, mas as pessoas que moram na roça, ainda tem suas hortinhas. Muito difícil é achar. A
maioria do pessoal que sabia tudo isso daí, daquela época, foi tudo embora pra cidade. (...) Depois
meu avô morreu, que meu pai... ninguém mexe mais, a maioria das terras, que era terreno bom, o
pessoal deixou, virou mata, não pode mais usar. Mas sei lá, a gente não pode nem falar que é errado
e que é certo, porque as vezes, se deixar, o pessoal deixa a terra pelada, deixa seca. Ali, você vê o
mato, ali tem uma mata linda. Se cortar aquilo tudo também, você acaba com a paisagem. Acaba
com tudo. Então, é uma situação que não pode nem puxar pra lá, nem puxar pra cá. Lado bom e lado
ruim. O lado bom também, muito terreno que virou mata fica uma coisa linda, aumento a água, tem
as coisas boas (H.; 65, São José do Barreiro, 07/2017).
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Um entrevistado (E.; 59, São José do Barreiro, 07/2017) relatou que entre as razões pelas
quais sua família deixou a zona rural, estão as restrições impostas aos moradores na área que foi
estabelecida como PNSB. Os moradores aos poucos foram, além de impedidos de abrir novas áreas
de plantio, de cortar árvores e de criar animais, de entrar na mata para coletar palmito, pinhão e
frutas, assim como caçar animais "do mato" para consumo. Por não terem tido o convívio com
esses ambientes e com certas espécies, seus filhos e netos já não sabem as práticas de "secar um
brejo", caçar um animal ou identificar espécies comestíveis e medicinais. A seguir, uma fala que
permite verificar essa percepção:
"Você não pode... Se você mora na roça hoje em dia, é difícil, então acho que é por isso que
eu acho que as pessoas já não fazem mais tanta horta. Eu, na minha opinião, é isso. Não
pode cortar um brejo... Se tem uma coisa ali, você não pode... Está aquele brejo, daquele
tamanho, você não pode fazer uma vala para secar pra cá e para cá, ou fazer uma horta. Você
não pode, tem que deixar alagar tudo. Você não pode fazer um caminho pra aquela água.
Eu sempre morei na roça. Antigamente podia.... Tinha um brejo ali, ah, vamos fazer um
brejo, passar só pra cá, vamos secar pra lá, vamos fazer horta. Minha mãe fazia horta daqui
lá naquela árvore, de repolho, era de alface, era de cebola, entendeu. E a gente foi criado
com muita coisa disso... Já hoje em dia não pode. " (E.; 59, São José do Barreiro, 07/2017)

Diante disso, ressalta-se que existem uma série de conflitos e tensões dentro da perspectiva
preservacionista instituída pelo PNSB. A não regularização da situação fundiárias dos moradores,
a precarização do seu modo de vida, o cerco a sua atividade de subsistência podem, em um primeiro
momento, pressionar sua saída para residir em outras áreas (mais urbanas) sem esse tipo de
imposição. Isso acarreta, também, no não acesso dos jovens a essas áreas e a esse modo de vida,
comprometendo a transmissão desses saberes, em especial os relativos ao cultivo e coleta de
alimentos. Contudo, esses impactos precisam ser estudados diretamente, e de forma mais
aprofundada.

6.3 A vulnerabilidade do conhecimento botânico em outras abordagens
As motivações para cultivar plantas alimentícias nos quintais resultam de um complexo
fenômeno sociocultural associado à ruralidade, abrangendo as concepções de forma de vida, de
sociabilidade, de atividade profissional, sendo o conhecimento botânico local também parte de um
legado do campo, do aprendizado com pais e avós.
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No capítulo anterior, dentro da população entrevistada, perceberam-se indícios da
vulnerabilidade desses saberes, seja pela alteração das dinâmicas de migração da população jovem
(imatura), da transformação nos usos do solo urbano, na refuncionalização dos quintais e, de certa
forma, na concomitância dos três mecanismos de desaparecimento do conhecimento, apresentados
por Haruyama (2004). Destaca-se que o fenômeno da erosão dos conhecimentos não é isolado, e
foi constatado em diversos trabalhos recentes, seja em populações rurais quanto não rurais, com
foco no seu conhecimento botânico.
Por exemplo, no trabalho de Eichemberg, Amorozo e Moura (2009), realizado em quintais
urbanos de Rio Claro, a ruralidade se manifesta enquanto a origem rural e cultural dos donos das
residências, podendo estar relacionada com a riqueza de espécies encontrada nesses quintais. Assim
como no presente trabalho, os autores apontam o gradual desaparecimento dos saberes, marcado
por mudanças nos usos do quintal (impermeabilização de áreas, construção de garagens),
ameaçando a sua configuração de cultivo de alimentos. Essas ameaças são, segundo os autores,
"decorrentes da mudança do uso do solo, das pressões urbanas, da ruptura na tradição de cultivo e
cuidado dos quintais pelas novas gerações, em decorrência das pressões do desenvolvimento
econômico e de novos estilos de vida" (EICHEMBERG; AMOROZO; MOURA, 2009, p. 1064,
tradução nossa25). Segundo o trabalho, os quintais, apesar de sua riqueza, efetividade e potencial,
podem desaparecer da cena urbana, assim como o conhecimento envolvido em seu cuidado.
Em outro trabalho, realizado por Carvalho e Rodrigues (2001), sobre levantamento de
espécies com fins medicinais utilizadas por raizeiros, também foi investigada a transmissão do
conhecimento sobre as plantas e seus usos para seus descendentes. Os resultados apresentados são
muito próximos aos obtidos em campo no presente trabalho, em especial as causas apontadas como
ameaças à manutenção desses saberes. Como conclusão, atestaram o comprometimento dessa
transmissão, dentro de três fatores principais, apontando a falta de tempo de convívio com os filhos,
pelo tempo despendido no trabalho em ambas as gerações. Os entrevistados apontaram também a
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"In the meantime, the future of homegardens is uncertain. Their continued use, and even their existence, may
be threatened due to the rapid changes occurring in their physical aspects (for example, their deactivation for the
construction of garages or cemented areas, like the fi ve homegardens deactivated during our study that composed part
of our original sample) and urban land use pressure, as well as the rupture in the tradition of cultivation and care of
these homegardens by new generations that are increasingly giving in to the pressures of economic development and
new lifestyles, and are turning their backs to their homegardens" (EICHEMBERG; AMOROZO; MOURA, 2009, p.
1064).
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falta de interesse dos filhos, e, por fim, o seu afastamento precoce, em busca de melhores condições
ou para constituir família.
Ainda, em trabalho realizado por Oliveira (2008) a respeito do conhecimento botânico em
comunidades rurais do semi-árido piauiense, onde a oralidade é basal na transmissão do
conhecimento, os autores apontaram a fragilidade da sua perpetuação pela migração dos jovens
para os grande centros urbanos e na região. Nesse relato, a população mais velha é vista como
detentora do conhecimento (madura), enquanto os jovens são considerados não-detentores:
No entanto, o repasse e a permanência desse conhecimento encontram-se ameaçados
devido à influência de fatores externos aos grupos e a maior exposição à sociedade
envolvente, especialmente derivado das pressões econômicas, facilidade de acesso aos
serviços da medicina moderna e à emigração das pessoas para centros urbanos. Embora
haja grande diversidade de plantas e um conhecimento bastante vasto a elas associado,
importante para a manutenção da saúde e cultura local, os mais jovens não se dedicam a
perpetuar esse conhecimento dentro das comunidades, pois buscam novas alternativas de
trabalho na sede do município, na capital do estado ou, de forma bastante significativa,
para outros estados (...) e o conhecimento sobre as propriedades terapêuticas das plantas,
especialmente nativas, encontra-se em poder das pessoas mais velhas, sendo necessária a
transmissão desse conhecimento aos mais jovens, para que este seja conservado
(OLIVEIRA, 2008 p.101).

O consumo de plantas espontâneas por comunidades rurais mais isoladas foi verificado em
Galluzi e Negri (2010), focando na recorrência de consumo de plantas espontâneas comestíveis,
categorizadas dentro do que aqui denominado de plantas alimentícias não convencionais. Em
sintonia com os resultados obtidos, os autores relatam que populações rurais mais isoladas tendem
a consumir mais esses recursos. Os relatos abrangem uma grande quantidade de plantas cujo
aprendizado de consumo se deu "na roça", em época de maior afastamento do urbano, sendo
algumas delas consumidas atualmente, outras identificadas, porém não consumidas. Plantas nãocultivadas, segundo os autores, são parte relevante do conhecimento ecológico desenvolvido pelas
comunidades que possuem contato direto com o campo, em geral um conhecimento transmitido
entre gerações.
Segundo Galluzi e Negri (2010), dadas as conexões entre os quintais e as adições feitas a
eles, estes se tornam espaços culturalmente construídos, permitindo a manutenção e a transmissão
do conhecimento, geralmente envolvendo mulheres e também os mais velhos. Nesses casos,
também se faz presente a ruralidade enquanto resquício de herança, e os conhecimentos a ela
associados sendo perdidos. Os autores demonstram a questão do envelhecimento da população
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detentora desse conhecimento, enquanto os mais jovens apresentam rejeição em relação a certas
características associadas por eles com a ruralidade, como a horticultura.
Ao tratar das vulnerabilidades do conhecimento botânico local, referencia-se uma
população imatura que, possivelmente, perdeu ou perderá a capacidade identificá-las e, portanto,
não as utilizará mais. Como exemplo desse processo, o trabalho realizado por Frazão-Moreira e
Carvalho (2014) envolveu o conhecimento de jovens a respeito dos nomes populares de plantas e
o conhecimento de seus usos. Como conclusão, as autoras apontam que a descontinuidade de
práticas sociais tradicionais, que estavam diretamente associadas ao seu uso e cultivo, levam à
inabilidade de reconhecimento dessas plantas.
Com esse entendimento, são expostas as principais vulnerabilidades do conhecimento
botânico local, demonstrando que as ameaças são diversas e complexas. Parte-se da inferência de
que os quintais e as hortas urbanas são simultaneamente vetores e manifestações desse
conhecimento, em uma relação de causa e consequência, que reflete as experiências de vida do
rural nesses espaços. Desaparecem assim cultivos, que são substituídos por cultivares comerciais;
o uso de plantas alimentícias espontâneas, que, quando reconhecidas, já pertencem a outro tempo
que não o presente. Desaparece até mesmo o seu reconhecimento de forma que, enquanto
representativas de uma herança, afrouxam os vínculos do agora com o rural.
6.4 Patrimônio, agricultura e etnobotânica urbana
No item 6.1, foram apresentados os relatos obtidos nas entrevistas com os moradores em
relação a sua percepção do conhecimento que detém, agora dentro de um contexto cultural, social,
e de uma dinâmica urbana que é totalmente diferente daquela quando os entrevistados eram jovens,
por exemplo. Uma série de ocorrências conduziram os jovens de hoje, a novos anseios e
perspectivas, das quais o objeto desta pesquisa não faz parte. O conhecimento botânico sobre
plantas alimentícias, ainda que não esteja ligado estritamente às atividades econômicas agrícolas,
não é considerado importante no dia a dia dessa população, segundo os detentores desse
conhecimento.
O estudo do uso e o relato do desaparecimento dos saberes a respeito das plantas
espontâneas e também das não convencionais, como visto em Reyes-García et alii (2015),
Eichemberg, Amorozo e Moura (2009), é associado ao urbano, à industrialização e ao estilo de
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vida pós-industrial, no qual as plantas alimentícias espontâneas perdem sua importância histórica
enquanto alimento. Alguns trabalhos indicam que, apesar da sua perda de significado, a coleta e
consumo de plantas não cultivadas têm significativa importância na manutenção da cultura local
(PARDO-DE-SANTAYANA; GÓMEZ-PELLÓN, 2002).
Em poucos anos é possível que algumas das plantas encontradas nos quintais, consideradas
não convencionais, tenham o seu uso mais restrito, ao ponto de não serem mais conhecidas e
utilizadas. Algumas podem desaparecer do cultivo, outras continuarão como plantas espontâneas,
mas os saberes a elas atrelados podem não estar mais presentes na comunidade.
As variedades de milho, de mandioca, de couve, de manga, de cana e tantas outras
existentes nos quintais, podem existir em mais algum lugar? Caso os quintais desapareçam no
urbano, esse conhecimento e essas plantas correm risco de desaparecer?
Segundo Emperaire (2005, p. 39) o componente denominado "biodiversidade" é um
elemento dentre vários que compõem um conjunto de várias categorias de patrimônio. As
abordagens para a conservação e valorização da biodiversidade agrícola colocam-na como um
"objeto complexo, integrado às redes sociais, com especificidades biológicas e ecológicas, portador
de valores e de saberes".
A problemática da abordagem do patrimônio para os saberes agrícolas vai além do simples
entendimento da conservação de recursos genéticos, segmentada ao campo da jurisdição e do
direito de propriedade sobre um recurso (SANTILLI, 2005), ou da biologia e da agronomia, com
a caracterização de uma variedade ou bem específico (JARDEL, BENZS, 1997; OLER, 2012).
Compõe, assim, um objeto complexo, que precisa levar em conta como ocorre a transmissão desses
saberes e, principalmente, a sua integração com o dia-a-dia (PILLA, 2006). Assim, no
entendimento de que o patrimônio é a somatória do natural e do cultural, seja ou não ativado, e
pensando nos sistemas agrícolas, mesmo os de pequena escala, nota-se que no patrimônio incluemse os saberes, as práticas, as técnicas, os artefatos, os relatos e os espaços onde esse se manifesta
(EMPERAIRE; VELTHEM; OLIVEIRA, 2008).
Surgem, a partir dessa reflexão, algumas indagações, especialmente tomando a horta e o
espaço do quintal como uma utilidade, como algo que é mantido pelo tempo em que se mostrar
viável e necessário dentro da rotina doméstica.
O que é uma horta ou uma roça se não, em essência, uma fonte para a alimentação? Ainda
que se reconheça a dinâmica social, que se saiba que saberes, práticas mudam de tempos em
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tempos, conforme a sociedade considera ou não relevante a sua manutenção, o registro e a
preservação de saberes sobre a horta possibilitam entender; afinal uma horta nunca é, uma horta
está. O conceito horta, então, deve ser estendido para o sistema de saberes e práticas que a
envolvem, mas que, por si mesmas, não fazem sentido se não houver uma base material, um cultivo
para que possa, de fato, ser integrado no dia-a-dia.
Os estudos etnobotânicos não estão necessariamente preocupados em classificar um
conjunto de saberes, práticas e plantas como patrimônio, ou ao menos eu não fui capaz de localizar
nenhum com esse direcionamento. Contudo, os inventários etnobotânicos assemelham-se em
grande parte a um inventário patrimonial, incluindo a análise do contexto sociocultural, dos fatores
para a existência desses saberes, práticas e plantas e das vulnerabilidades aos quais eles estão
sujeitos.
Assim, uma maior aproximação desses dois campos de estudo, iniciado no presente
trabalho, pode trazer benefícios para a conservação e para a etnobotânica, pensando em medidas
de salvaguarda que possam ir além do registro ou da preocupação única com o direito de
propriedade do recurso genético.
6.4.1 Patrimônio e identidade?
O viés da identidade, amplamente discutido na literatura que trata do patrimônio ativado,
precisa ser melhor discutido. Segundo Gonçalves (2015), é incorreto considerar que todo
patrimônio (no caso, o ativado, instituído) necessariamente seja portador de identidades. Caso não
haja apropriação por parte da sociedade, sua salvaguarda e conservação, ainda que, em tese,
protegida por decisões políticas, ficam comprometidas. Em relação ao patrimônio vivido, o vínculo
identitário é mais evidente.
Temos alguns exemplos da ativação patrimonial, ou seja, da construção de um discurso de
patrimônio em torno de um objeto (PRATS, 1998, p. 68) sem que haja vínculo e identificação da
comunidade com esse patrimônio. Zanirato (2017), em um recorte que inclui, entre outros
municípios, os estudados do patrimônio edificado na região que esta pesquisa se desenvolveu,
afirma que a delimitação técnica e política do patrimônio edificado não gera necessariamente
sentimento de vínculo, identidade ou pertencimento na população. Dentre as razões listadas pela
autora, está o fato de os edifícios ativados como patrimônio expressarem desigualdades
128

socioespaciais históricas, por sua institucionalização ter ocorrido de forma verticalizada e pela "não
representação entre os imóveis tombados de edificações das pessoas comuns; assim como pela não
participação social no processo de definição do que seria ou não ativado como patrimônio" (Idem,
p. 209).
No mesmo raciocínio, Gagliardi (2005) demonstra a distância entre o que é considerado
patrimônio pelo turismo, pelas entidades governamentais e pela população. Na região onde foi
realizado o estudo, em município próximo ao do presente trabalho (Bananal), existem casarões,
solares e edifícios tombados pelos órgãos estaduais sem que haja, contudo, apropriação por parte
da população. Isso se reflete de imediato no estado de conservação e na manutenção dos edifícios,
porque a população só se envolve com aquilo que vê vínculos identitários, o que não ocorre. Devido
ao passado histórico do município citado, às desigualdades de acesso a essas edificações, às
decisões de cunho técnico e sem participação social, os edifícios encontram-se, muitas vezes, em
estado acelerado de degradação, sem que haja algum tipo de envolvimento por grande parte dos
moradores da localidade.
A situação aqui constatada não é muito diferente. De acordo com as entrevistas e do contato
com a população na rotina da pesquisa, percebeu-se que não necessariamente há identificação dos
sujeitos com o conhecimento ou com os usos e proteção de determinado vegetal. Ou seja, aquilo
que eu, pesquisador, identifico como um patrimônio, não necessariamente tem reflexo no
patrimônio vivido da comunidade, naquilo que ela vê valor e deseja preservar. É possível que parte
da população não tenha quintais, hortas e pomares como um vetor de identidade. Em se tratando
das duas tipologias de patrimônio, seja o sentido ou de pertença, ou o instituído ou ativado, só pode
"haver conservação se houver consciência do perigo" (VILLARROYA, 2007, p. 84).
Autores, como Gonçalves (2015) e Villarroya (2007) confluem na afirmação da
transitoriedade do patrimônio que suscita identidade. Mais ainda, Villarroya (2007) considera que,
contudo, não são todos os elementos do passado que se desejam preservar e transmitir para as
futuras gerações, e os motivos para isso são múltiplos.
Na presente pesquisa, ainda que a maioria dos entrevistados narraram manter o cultivo e o
consumo de certas espécies pelo apego ou reforço de um hábito do tempo passado, de quando
moravam na zona rural, alguns relataram que não praticavam mais esse conhecimento, que perdeu
a utilidade em sua rotina. Dentro desses entrevistados que já não vêem nesses saberes um vínculo
de identidade, ou que apontam que os mais jovens já não fazem mais essa conexão, uma das razões
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seria a maior atratividade das práticas mercadológicas do urbano. Nela, certos valores e costumes
da ruralidade, como as prática da agricultura ou o consumo de certos alimentos, já não são
identificados como um patrimônio ou algo que se deseje preservar.
A manutenção e consumo de plantas espontâneas, inços ou matos é um pouco problemática
quando envolve a temática da identidade. Para alguns entrevistados, a manutenção de plantas
espontâneas em quintais urbanos está negativamente relacionada a uma situação de carestia. Como
visto em Kinupp (2007) e Carneiro (2004), o hábito da manutenção de plantas nesses espaços é
visto como algo marginalizado e muitas vezes indesejado, porque associado à pobreza, carestia e
"necessidade" (REYES-GARCíA et alii, 2015). Parte da manutenção desse sistema pode estar
embebido em uma sensação de "vergonha", associado à constatação das diferenças identitárias,
convertendo-as em valor negativo, de estigma (HERNANES, 2005).
Por outro lado, certas espécies frutíferas que se viam nos quintais como manga, jabuticaba,
goiaba, banana, certas hortaliças como a couve, a mandioca, a taioba, o almeirão-de-árvore, podem
estar positivamente associadas aos "bons tempos", à alimentação "caipira". Nos restaurantes locais,
mesmo aqueles não voltados para o turismo, alguns desses ingredientes eram comuns em todas as
refeições. Outros, como o milho branco, outrora cultivado em abundância na região, atualmente
beiram o desaparecimento (RURAL, 2013), não tendo sido registrado o cultivo ou consumo dessa
variedade entre os entrevistados.
No México, segundo Jardel e Benzs (1997), o consumo de plantas consideradas como
"daninhas", "infestantes" ou "ruderais" é um costume tradicional dos povos da região de Oaxaca.
Há o consumo regular de hortaliças, ora coletadas, ora cultivadas, denominadas quelites, que
consistem em brotos e folhas tenros, muito importantes no complemento nutricional dessas
comunidades. Muitas dessas plantas têm ocorrência espontânea nos roçados e hortas, pois não são
vistas como competidoras por nutrientes da terra, mas como abundante recurso alimentar. E apesar
de tratar-se de um costume muito antigo transmitido de geração em geração, aqueles que
consomem essas hortaliças são tachados negativamente de atrasados, ou de pobres sem acesso ao
mercado de alimentos. O abandono de certos elementos, dentro dessas comunidades, reflete na
deterioração da sua dieta e em descontinuidade na transmissão do conhecimento das variedades,
formas de cultivo e usos.
Dessa forma, reforçamos a característica do vínculo identitário desse patrimônio vivido,
mas que as transformações sofridas por essas comunidades fazem com que esses laços aos poucos
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se rompam, colocando em risco esse patrimônio. Nesse processo, destacamos a perda gradual de
sentido desses saberes, não tendo mais função (prática, do dia-a-dia) ou passando a serem vistos
negativamente pela comunidade.
6.4.2 Notas sobre a etnobotânica urbana em pequenas cidades
Nos municípios estudados, a delimitação entre o rural e o urbano, como exposto no Capítulo
2, merece atenção pormenorizada. As características que definem tais espaços como pequenas
cidades expressam as peculiaridades da área de estudo, nas quais os tipos de conhecimento
existentes não são completamente tradicionais, ainda que se trate de espaços de ruralidades e que
grande parte dos moradores venham das roças e tragam consigo um saber associado à transmissão
oral e ao aprendizado entre as gerações.
A etnobotânica urbana tem uma perspectiva voltada para o conhecimento oriundo de
diversas frentes, incluindo a comunicação em massa, a mídia e também a imigração, que agregam
não só saberes, mas também propágulos de espécies e variedades. A comunidade, em comparação
com populações de grandes cidades, ainda que tenha certa coesão e consiga identificar aqueles que
não pertencem a ela, ou que não são moradores locais, também tem sua heterogeneidade
(HURRELL, 2014).
Diferentemente das comunidades tradicionais, cujo ingresso pode ser facilitado pelo contato
com um representante conhecido por todos, na comunidade urbana esse facilitador pode não existir.
Ainda que a liderança religiosa ou mesmo o prefeito tenham se disposto a me introduzir na
comunidade, o contato com diversos moradores foi restrito, cercado de desconfianças. Durante as
entrevistas, tive o cuidado de remover perguntas como, por exemplo, a caracterização econômica
e os rendimentos, que podem ser mal interpretados ou gerar suspeitas quando perguntados por um
anônimo. Alguns idosos são muito resistentes, apesar da indicação, em atender um desconhecido
que bate à sua porta. Para continuar, nem todos os entrevistados, apesar da minha insistência em
me fazer anunciar pelas lideranças locais, haviam me identificado ou estavam cientes da minha
pesquisa.
A visão dos moradores, exposta para um pesquisador vindo de fora, pode trazer restrições
e censuras a respeito do que lhe é perguntado. Muitas pessoas referiram-se ao passado da roça com
um tom de desapreço, como se a roça fosse necessariamente um local atrasado, pouco
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desenvolvido, e, apesar de terem um passado a ela associado, podem querer demonstrar
distanciamento dessa condição.
Por outro lado, em conversas com moradores da cidade de São Paulo, voluntários de hortas
urbanas26 a respeito do conhecimento e usos de plantas espontâneas, especialmente os mais jovens,
foi manifesto orgulho em consumir e conhecer plantas como ora-pro-nobis ou serralha,
consideradas "PANC" ou não convencionais, um termo que tem recebido certo status nos últimos
anos. Nos quintais do vale do Paraíba que visitei, por sua vez, invariavelmente, durante a turnê
guiada, as plantas espontâneas eram, em geral, as últimas a serem citadas como "identificadas", ou
usadas pelos moradores, mesmo que fossem consumidas com certa frequência. Por duas vezes,
quando acompanhado por um filho ou filha que se juntava à entrevista, estes apontavam plantas
que os pais haviam deixado de citar, tendo assim o uso confirmado pelos pais. Uma característica
associada à etnobotânica urbana é a distância entre produção e consumo. Enquanto nas
comunidades tradicionais aquilo que a comunidade produz é o que ela consome, o inverso vale
para as dinâmicas urbanas (HURREL; POCHETTINO, 2014). Porém, nas pequenas cidades, o
cultivo de alimentos produzidos pela comunidade coexiste com mercados maiores, o que explica
os entrevistados que já trabalharam com agricultura, ou ainda a praticam, mesmo que imersos em
uma cultura de mercado. Segundo os autores:
Muitos desses elementos estão dentro do circuito comercial geral, e suas características,
usos e propriedades são disseminadas através dos meios de comunicação de massa. Para a
maioria dos habitantes urbanos, esses elementos são bem conhecidos ou visíveis. Em
contraste, outros elementos vegetais são restritos ao alcance dos segmentos de imigrantes,
ou tradições familiares, e são desconhecidos ou invisíveis para o resto da população.
(HURREL; POCHETTINO, 2014, p. 269, tradução nossa).27

O conhecimento sobre certas plantas, nas cidades estudadas, está em um caminho
intermediário para a população. Não está invisível, mas ao mesmo tempo não está visível para
todos. Para grande parte das espécies, seu uso tem sofrido um processo de invisibilização. Para as
gerações mais jovens e para os imigrantes de outras grandes regiões que não compartilham desse
conhecimento, tais plantas podem estar invisíveis.

26

Horta das Corujas (Vila Beatriz, São Paulo), Horta do Centro Cultural São Paulo (Vergueiro, São Paulo) e
Horta da Faculdade de Medicina da USP (Cerqueira Cesar, São Paulo).
27
Many of these elements are within the general commercial circuit, and their characteristics, uses, and properties are
disseminated through the mass media. For most urban inhabitants these elements are well known or visible . In
contrast, other vegetal elements are restricted to the scope of the segments of immigrants, or family traditions, and
are unknown or invisible to the rest of the population (HURREL; POCHETTINO, 2014, p. 269).
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Destaca-se a grande adaptabilidade desse sistema de saberes que se apresentam no urbano.
Primeiro, pela proximidade com o rural das pequenas cidades estudadas, há um fluxo de propágulos
não apenas dentro da mancha urbana, mas também com as áreas rurais. São inúmeros os relatos de
mudas e sementes trazidas outrora ou recentemente da roça, seja de terrenos próprios ou de amigos
e familiares. O fluxo de propágulos não foi exaustivamente mapeado no presente trabalho, mas ao
menos 14,2% (n=107) das plantas cultivadas nos quintais, cuja origem foi identificada, foram
apontadas como adquiridas "na roça" ou "do sítio", "da fazenda" ou da "casa na roça". Ainda que
o desaparecimento das plantas dentro da comunidade não represente uma perda irrevogável de
material genético, como em comunidades isoladas ou tradicionais com diversidade autóctone, a
descaracterização de conhecimentos passados entre gerações é um fenômeno notável nas
localidades estudadas.
Em relação ao aproveitamento dos recursos naturais, as pequenas cidades se aproximam
das delimitações de uma comunidade urbana (HURELL, POCHETTINO, 2014), à medida que
praticamente nenhum entrevistado cita consumir atualmente plantas colhidas em áreas que não os
quintais ou das árvores urbanas, ou seja, não colhem mais plantas nas áreas de mata ou de pasto.
Foi relatado o consumo de frutas nos tempos em que moradores urbanos tinham acesso ao que hoje
é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, ou viviam em sítios e saiam para a mata em busca de
frutos, raízes e castanhas que ocorriam de forma espontânea. Esse consumo não ocorre na mesma
intensidade, agora que a população está mais próxima do urbano, ao menos dentro do grupo
entrevistado.

6.4.3 Pertinência e uso do termo PANC - plantas alimentícias não convencionais
Dentro da perspectiva do trabalho de campo, o termo PANC me levou a uma série de
reflexões sobre seu uso e aplicação. O termo tem sido divulgado amplamente dentro e fora do
mundo acadêmico, incluindo as dimensões da gastronomia e da agroecologia. O grupo "Plantas
Alimentícias Não Convencionais", na rede social Facebook contava, em 05 de junho de 2018, com
115.390 membros, o que demonstra sua popularidade. O destaque para essa "categoria" de plantas
inclui seu uso em eventos, em menus de restaurantes e em feiras livres.

133

O uso da terminologia PANC está cercado de algumas contradições, e pode tornar-se de
certa forma inapropriado no momento que denomina de forma genérica certas espécies como "não
convencionais", ou seja, indicando que não são comumente consumidas. Obviamente essa
característica depende do interlocutor, do seu conhecimento e uso sobre a planta. Como exemplo
prático, a literatura denomina a taioba como um expoente das plantas alimentícias não
convencionais. Essa denominação é incorreta e generalista porque, para parte da população, ela é
considerada convencional.
Em Oliveira e Ranieri (2017), buscando entender como o uso do termo PANC estava sendo
explorado pela mídia, constatamos que as principais discussões são, em geral, relacionadas à
alimentação saudável e à gastronomia, sem praticamente enfoque na cultura alimentar envolvida
com as plantas, e sua relevância na diversificação e soberania alimentar. Ainda que tenha sido
citado pelos autores nesse sentido, (KINUPP 2007; KINUPP; LORENZI, 2014), o termo pode
invisibilizar culturas. Isso porque, denominando algo como não convencional, aqueles que
convencionalmente utilizam certa planta são negligenciados, sendo muitas vezes uma imposição,
embebida em aspectos técnicos, acadêmicos e urbanos.28
Buscou-se, a partir dessa reflexão, entender quais outros termos poderiam ser usados dentro
da pesquisa sobre plantas com potencial na alimentação e que ainda não são utilizadas, ou mesmo
aquelas que são consumidas, mas estão fora do circuito comercial e não são produzidas em larga
escala, sendo desconhecidas de grande parte da população. Uma planta pode ter seu consumo
comum em um local e ser incomum em outro, mas ter ocorrência em ambos? Nesse caso, como
referir-se de forma apropriada a esse fenômeno?
Dentro da literatura, a temática das plantas alimentícias ocorre sob diversas denominações,
que podem ser enquadradas em algumas categorias. Na primeira delas, destacam-se as plantas
oriundas de coleta ou cultivadas, em geral classificadas como espontâneas ou ruderais, podendo ter
comportamento infestante ou invasivo. Zurlo e Brandão (1989) trazem enfoque para as ervas
comestíveis, embora sem julgamento se são, ou não, convencionais, constando apenas relatos de
que seu consumo remonta há muitas gerações.

28

Tivemos o cuidado de não usar esse termo, ainda que tenha sido no contexto da etnobotânica urbana, para
poder receber a visão do entrevistado sobre determinado recurso, sem sobreposições com o meu viés (técnico,
acadêmico e urbano).
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Outros termos similares presentes na literatura internacional trazem associados à sua
comestibilidade um viés em relação ao seu caráter invasivo ou indesejável (CRUZ-GARCIA;
PRICE, 2012), como as malezas comestibles (RAPOPORT; MARZOCCA; DRAUSAL, 2009),
“matos comestíveis ou erva daninha comestível”. Nessa abordagem, emerge uma visão negativa
associada ao termo (KINUPP, 2007), ao caráter invasivo ou indesejável das plantas (CRUZGARCIA; PRICE, 2012). Há ainda os termos edible weeds (DIAZ-BETTANCOURT et alii, 1999)
e wild food plants (ASFAW; TADESE, 2001; TARDÍO; PASCUAL; MORALES, 2005), wild
edible plants (LADIO; LOZADA, 2004), todos remetendo a plantas não cultivadas ou silvestres.
Esses termos, contudo, desconsideram as variedades locais das plantas convencionais, além das
plantas cultivadas.
O termo neglected and underutilized species - NUS (espécies negligenciadas ou
subutilizadas) pode ser visto como uma alternativa ao termo PANC, embora não se refira
unicamente ao uso alimentício. As NUS representam as plantas não comercializadas em grande
escala, incluindo fontes de fibra e combustível, por exemplo. Esse termo, por não envolver o
"convencional", e portanto, o histórico de uso do recurso para um indivíduo ou grupo, (para mim
é não convencional, para o entrevistado é convencionalmente consumida, então como
circunscrever essa denominação?), tem foco no potencial de uso de uma planta.
Em vez de buscar justificar se uma planta é ou não convencional, o que pode invisibilizar
usos tradicionais, o termo NUS permite apenas inferir que uma espécie tem uso restrito, com
potencial de ser explorado. Essa abordagem pode ter especial importância no contexto da segurança
alimentar e nutricional, na ampliação do repertório alimentar, no aumento da oferta de alimentos,
e como estratégia de diversificação de cultivos perante as mudanças climáticas (THIES, 2000;
MAGBAGBEOLA; ADETOSO; OWOLABI, 2010; RAVI et alii, 2010; MAROYI, 2013;
PADULOSI, THOMPSON, RUDEBJER, 2013; BARBIERI et alii, 2014).
Outros termos que são adequados para a discussão são os termos traditional varieties
(KHUSH, 1995), heirloom (VETETO, 2008), folk varieties (CLEVELAND; SOLERI; SMITH,
1994), landraces (BRUSH, 1995) e variedades crioulas (PELWING; FRANK; BARROS, 2008),
que em comum agregam cultivares e variedades de espécies economicamente representativas,
como o milho, o feijão e a mandioca. Esses conceitos destacam o contexto cultural que envolve
esses cultivos, embutindo a compreensão da sua herança, da sua ancestralidade e valores culturais
associados (CLEVELAND; SOLERI; SMITH, 1994).
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O termo brasileiro hortaliças não convencionais (EPAMIG, 2012; BRASIL, 2013) e
hortaliças tradicionais (BRASIL, 2013) são os mais próximos da semântica que busco, porém têm
a restrição de referirem-se a hortaliças folhosas e alguns legumes, desconsiderando outras partes e
derivados alimentícios. Seu diferencial é incluir o contexto de usos e cultivo em si, com maior
vínculo a essa abordagem cultural.
Conclui-se que o termo PANC, apesar de abranger as mesmas espécies botânicas e
variedades que os outros termos apontados, não evidencia o viés histórico e cultural, a relação entre
a comunidade e a planta, desconectando a sua utilidade do seu histórico de uso, das tradições e dos
saberes a ela associadas. Para futuras pesquisas, existem lacunas nas discussões envolvendo outras
nomenclaturas, que associam a frequência de uso, a comestibilidade e o contexto cultural, como as
NUS - neglected and underutilized species.
6.4.4 Desafios para a redução das vulnerabilidades
Em relação às vulnerabilidades dos quintais, das plantas e dos saberes, identificadas com
base nas observações feitas em campo, nos indicadores socioeconômicos da região e na percepção
das mudanças por parte dos entrevistados, o que pode feito? Para as categorias de vulnerabilidade
identificadas, há algo que possa ser feito?
Como aspirar a iniciativas de manutenção que possam ir além do registro do patrimônio
manifesto no conhecimento botânico local? Quando se pensa em políticas e medidas de
salvaguarda, boa parte delas volta-se para bens específicos, e mais recentemente, para os sistemas
culturais que os circundam:
Atualmente, a maioria das ações de salvaguarda da diversidade agrícola se integra a
formas de conservação construídas no recinto das ciências biológicas ou agronômicas e
tendem a ser definidas em função de interesses supra-locais. [...] Essas modalidades de
conservação focalizam em geral uma espécie e não o conjunto das espécies cultivadas
por um grupo cultural. Nosso propósito é então mostrar como a diversidade agrícola,
objeto geralmente alvo de formas de conservação e valorização que não consideram seus
aspectos culturais [...] e se integra na noção de patrimônio cultural imaterial
(EMPERAIRE; VELTHEM; OLIVEIRA, 2008 p.5).

A perspectiva patrimonial, considerando o patrimônio ativado e tendo em vista sua
alteração a partir do excepcional e da monumentalidade, vem demonstrando esforços na busca por
inventariar e proteger saberes e práticas associados ao conhecimento popular, não acadêmico, do
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dia-a-dia, como a proposta de registro pelo IPHAN do "Ofício de Raizeiras e Raizeiros no
Cerrado", ou o efetivo registro do “Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas”, nas regiões do
Serro, da Serra da Canastra e do Salitre, em Minas Gerais e o “Sistema Agrícola Tradicional do
Rio Negro”. Os saberes e as práticas em torno a esses conhecimentos são entendidos como “um
conjunto estruturado, formado por elementos interdependentes: plantas cultivadas, formas de
manipulação do leite, os espaços, as redes sociais, a cultura material, os sistemas alimentares, os
saberes, as normas e os direitos” (IPHAN, 2017).
Para os saberes protegidos institucionalmente, assim como aqueles em via de proteção,
pensando em medidas para evitar ou conter o desaparecimento, o IPHAN (2017b) recomenda a
instituição de um Plano de Salvaguarda, que contemple:
"Reconhecer eventuais problemas que enfrentam para a continuidade da prática; definir
aspectos da produção que precisam ser mais valorizados; refletir sobre os meios possíveis
para resolver tais questões; planejar estratégias de execução; identificar e comprometer
instituições públicas das três esferas da gestão pública que desenvolvam políticas afins ao
objeto da salvaguarda, conforme o pacto federativo; e participar e acompanhar a execução
das ações planejadas."

A Articulação Pacari29, baseada nas diretrizes do IPHAN, elabora um plano de salvaguarda,
pensada para sua realidade, onde raizeiras e raizeiros aprendem a manejar e fazer o uso das plantas
medicinais, sua percepção das suas práticas de cura; o preparo dos remédios caseiros, e os
principais desafios para a continuidade do ofício. Tratam-se de saberes identificados pela
comunidade e em vias de proteção institucional, com medidas visando evitar o seu
desaparecimento, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•

"o apoio à transmissão do conhecimento às gerações mais novas através da
criação da “Universidade Popular do Cerrado”;
a elaboração de uma legislação específica para o uso popular e tradicional de
plantas medicinais;
o reconhecimento da autodeterminação de “raizeiras e raizeiros” como povo
tradicional;
continuidade da elaboração da Farmacopéia Popular do Cerrado;
a inserção dos remédios caseiros no mercado local e através da venda direta
pelos raizeiras e raizeiros aos usuários;
fortalecimento da autoorganização dos raizeiras e raizeiros do Cerrado;
adoção de ações eficazes para a preservação do bioma Cerrado através de seu
uso sustentável;
proteção aos direitos coletivos de raizeiras e raizeiros sobre seus conhecimentos
tradicionais associados ao uso da biodiversidade do Cerrado."
(ARTICULAÇÃO PACARI, 2017)

29

A Articulação Pacari é uma rede formada por organizações comunitárias, de cunho socioambiental, que praticam
medicina tradicional através do uso sustentável de recursos naturais do bioma cerrado.
137

Nessa mesma linha, inspirado pelas iniciativas e proposições da Articulação Pacari e do
IPHAN, pensando em medidas apropriadas para a realidade das cidades estudadas, como sugestões
de medidas de salvaguarda, apontamos:
a. A inserção no mercado local e venda direta pelos produtores aos consumidores
A inserção de alimentos com algum diferencial de mercado, como taioba, cará-moela,
beldroega, almeirão-roxo, major-gomes, araruta, capeba, cereja, alfazema, todas existentes nos
quintais, em cardápios de restaurantes e pousadas locais, reforçaria o valor e o diferencial das
práticas de alimentação e da gastronomia da região. Todas essas hortaliças e frutas têm grande
potencial gastronômico a ser explorado, dentro do contexto da comida "da roça" ou "caipira", com
uma inserção muito mais autêntica e emblemática do que em restaurantes "gourmet" das grandes
capitais, como já ocorre com a farofa de formiga içá. Associado a isso, a produção de queijos,
aguardente e café que já existem no comércio da região, mas ainda são pouco explorados para
geração de renda.
Enquanto pesquisador e também turista, durante o campo, houve dificuldade em encontrar
no comércio algo que seja produzido na região. De forma superficial, foi percebido que algumas
das festas locais ainda têm pouca atratividade para outras cidades, atraindo um público local, e sem
integrar o caráter típico da cultura alimentar local.
b. O fortalecimento da auto-organização da comunidade (e dos produtores)
Estimular as relações de vizinhança e proximidade entre produtores de pequena escala, para
que se conheçam e possam, viabilizando o fortalecimento comunitário para que seus produtos
possam, de fato, permear o turismo. Como sugestões preliminares, uma maior ordenação e
qualificação dos restaurantes e pousadas locais, assim como os produtores de queijos, café,
compotas de frutas da região, doces, licores e destilados. É possível que a produção dos quintais,
em escala artesanal, esteja presente nos balcões das padarias, das pousadas, dos restaurantes,
focando nos ingredientes próprios da região. assim como no comércio local, em restaurantes,
padarias e lanchonetes, ou ainda, festivais locais de cultura e gastronomia, alinhados com as
festividades típicas.
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Segundo Canclini (1999), a salvaguarda e conservação de um dado patrimônio, aqui
expresso pelo conhecimento etnobotânico, pelos usos alimentícios da biodiversidade e pelas
plantas em si, são melhor garantidos se vistos dentro de um panorama participativo. Nessa
abordagem, "o valor dos bens, seu interesse de mercado ou ainda sua capacidade simbólica de
legitimação são subordinadas às demandas presentes dos usuários" (Idem, p. 24). A seleção do que
se deseja preservar deve ser feita em um processo democrático, com apropriação por parte da
comunidade, para que a salvaguarda e conservação desse bem seja efetiva.
Como sugestão de medida adaptativa, a diversificação das atividades ligadas ao patrimônio
que possam gerar emprego e renda, de forma que algumas das plantas usadas na culinária local
sejam expandidas ao comércio de restaurantes e lanchonetes. Essa medida, ainda que não
represente a salvaguarda do sistema de saberes, gera interesse direto da comunidade, com
valorização e ativação desse conhecimento para uma finalidade que se traduz em renda. A geração
de renda pode ajudar a despertar na população a importância desse conhecimento?
Destacamos que, ainda que as sugestões encontrem apoio no turismo, existe a fragilidade
da dependência de sistemas econômicos - tão logo se encontrem outras fontes de renda, essas
medidas perdem sua serventia. Os quintais da própria zona urbana, que já são atualmente utilizados
para fins produtivos, poderiam suprir as demandas locais, ainda que estejam sujeitas aos interesses
turísticos sobre a economia local. Ressalta-se que, sem o desejo e o envolvimento do uso desse
conhecimento e dessas plantas por parte da comunidade, é possível que não haja continuidade na
sua manutenção.
Como exemplo da conjugação entre valorização da biodiversidade, da culinária local e da
geração de renda, temos a região de Sabará (MG), que possui um festival inteiramente voltado para
uma única espécie, a ora-pro-nobis (Pereskia aculeata), que é usada em diversos pratos e se
consolidou como atrativo turístico na região, assim como é um importante complemento
nutricional (ALMEIDA; CORREA, 2012; NETTO, 2014). Também nessa direção é apontado que
a valorização da cultura local contribui para o fortalecimento de suas raízes, o resgate de sua
história e o desenvolvimento local (FIGUEIREDO, 2009; MASCARENHAS, 2009; CESAR;
STIGLIANO, 2012).
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c. A retenção dos jovens
Durante as entrevistas, grande parte dos entrevistados disseram que os jovens não tinham
interesse em permanecer na região. A migração dos jovens em busca de melhores condições é
inerente aos indicadores socioeconômicos do município - o produto interno é garantido por uma
esparsa agricultura, pelo pequeno comércio local e pelo próprio serviço público. Possivelmente, a
criação de novos postos de trabalho e o desenvolvimento econômico da cidade poderiam, com o
acesso a ensino superior, manter esses jovens na cidade. Contudo, não é possível garantir que isso
poderia, de alguma forma, garantir a continuidade da transmissão dos saberes.
d. Evitar o parcelamento dos quintais.
Em campo, dentre as razões encontradas para o desaparecimento dos quintais, estava o seu
parcelamento e descaracterização, em geral para abrigar novas residências. O seu desaparecimento
está sujeito à valorização do solo urbano, seja pela edificação dos terrenos que atualmente
comportam hortas urbanas, quanto do aproveitamento de fundos para novas residências para uma
família em expansão. É necessário que, em conjunto com a comunidade, sejam pensadas medidas
de valorização dos quintais e dos seus produtos, ainda que associadas ao comércio e a geração de
renda, para conter esse parcelamento. Não há uma resposta definitiva, mas medidas nesse sentido
seriam fundamentais para a preservação dos saberes e das plantas.
e. O apoio à transmissão do conhecimento às gerações mais novas
Estimular a valorização da cultura local pelas instituições, a ponto de que um dia ela possa
ser inserida no currículo escolar, considerando as tradições da região, a cultura caipira, com
destaque para a valorização do rural e dos usos das plantas na alimentação. Isso poderia ser
viabilizado, por exemplo, nas escolas cujo fornecimento de alimentos é oriundo de produção local,
a inclusão na alimentação escolar das plantas associadas a cultura local. Ainda, atividades que
permitam que haja mais espaços de troca entre as gerações mais idosas e os mais jovens, como
convidá-las para contar como eram as coisas no passado, ou ainda, em uma atividade de cozinha
conjunta, a "memória das avós e dos avôs". Atividades pedagógicas que envolvam o
reconhecimento da história de vida dos moradores, a sua proximidade com o rural, a história das
cidades e das festividades, que estimulem que as crianças entrevistem e conversem com os idosos
da região, são uma forma possível de começar esse processo.
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Como exemplo prático de uma iniciativa de educação alimentar sobre plantas não
convencionais, no município de São Paulo, em 2016, através de pressão da sociedade civil e de
organizações não governamentais, foi incluído na Lei da Alimentação Escolar Orgânica (Lei Nº
16.140/15 e Decreto Nº 56.913/2016), que as escolas municipais podem ter como
equipamento uma horta escolar, que inclui "a produção de Plantas Alimentícias não
Convencionais – PANC e de brotos. Além de ser considerada pedagógica, a horta escolar poderá
também contribuir na suplementação do abastecimento e com metas de consumo agregadas ao
total". Dessa forma, a escola passa a trazer o caráter educativo para a alimentação, discutindo o que
se consome, porque se consome, de onde vêm os alimentos, e porque existem alimentos que estão
em desuso.
A valorização dos saberes pela própria comunidade é uma forma de gerar interesse e
relevância por esse sistema de conhecimento, gerando protagonismo para os seus detentores, em
geral os idosos. Espaços de convivência entre as gerações também poderiam ser positivos no
reforço desses vínculos entre gerações, mas também não garantem a transmissão desse
conhecimento. Caso a comunidade veja as características das cidades que permitam que o
conhecimento exista, assim como o conhecimento em si, algo relevante de ser perpetuado,
atividades complementares ao currículo da educação escolar devem ser encorajados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos da pesquisa foram: identificar as plantas e caracterizar seus usos nos quintais
urbanos de São José do Barreiro e Areias, assim como apontar as vulnerabilidades as quais os
saberes e as plantas estão sujeitos. Também, objetivou identificar as espécies com potencial de uso
nos quintais, além de contribuir para ampliar as discussões que envolvem patrimônio, agricultura
e etnobotânica urbana.
Os objetivos foram alcançados, de forma que obtivemos um inventário, apontando quais
espécies tem o uso restrito a poucos moradores, saberes que estão em risco de desaparecimento,
assim como aquelas plantas com potencial de uso que são negligenciadas ou subutilizadas.
Os quintais urbanos de São José de Barreiro e Areias mostraram-se locais com grande
riqueza vegetal. O inventário realizado em 67 quintais apontou que, dentro do recorte de plantas
alimentícias, há um total de 172 espécies e variedades distribuídas em 40 famílias. A riqueza
encontrada é grande porque inclui também variedades locais, muitas das quais não são cultivadas
comercialmente, nem estão disponíveis nos mercados da região.
Dentro desse inventário, foram listadas 28 espécies (Anexo VI, em destaque) que não são
encontradas à venda nem produzidas em grande escala, consideradas por parte da literatura como
plantas alimentícias não convencionais ao mercado local, ou ainda, plantas negligenciadas ou
subutilizadas. O uso dessas plantas, segundo entrevistas realizadas, é decrescente, sendo que muitos
entrevistados possuem, sabem identificar e processar/preparar para consumo, mas não as utilizam
como recurso alimentício. Como explicação para esse fenômeno, é possível que os fatores
socioculturais tenham maior peso do que fatores biológicos - apesar da disponibilidade do recurso,
há uma opção por não utilizá-lo.
Dentre as plantas consideradas espontâneas ou invasivas, há um total de 34 espécies e
variedades encontradas nos quintais que possuem potencial para a alimentação humana, um recurso
negligenciado que poderia representar mais variedade e quantidade de alimentos frescos
imediatamente disponíveis. A pesquisa traz também uma pequena discussão sobre o uso do termo
PANC e a sua viabilidade dentro do panorama da pesquisa envolvendo patrimônio e etnobotânica.
A agricultura urbana, manifestada nos quintais, permite que uma quantidade significativa
do conhecimento botânico associado à identificação e ao uso de plantas alimentícias ainda exista.
Mesmo que se trate de um ambiente urbano, cujo conhecimento botânico é, em geral, proveniente
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de muitas fontes, ressalta-se a influência de um conhecimento inter-geracional, vindo "da roça", a
respeito dos usos dessas plantas.
O sistema de conhecimento encontrado nas cidades de Areias e São José do Barreiro, por
ser oriundo da transmissão entre gerações; por ser resultante da interação com a natureza e sua
história; por possuir materialidade e imaterialidade, por estar vulnerável à descaracterização ou ao
desaparecimento, pode ser considerado um patrimônio em risco de perda. Inclui, dentro dessa
definição, a dimensão natural e a cultural, que integra não só os saberes, mas as plantas, sua forma
de manejo e o espaço onde ele se manifesta - os quintais. A conservação desse patrimônio, por sua
vez, só pode ser feita em parceria com a comunidade, para que possa ser efetiva.
Das observações em campo e da percepção dos moradores mais idosos detentores desse
patrimônio, destaca-se a vulnerabilidade do conhecimento botânico local baseada em alguns
fatores, como o acesso aos mercados, que causa a regressão do cultivo para o autoconsumo; o
desaparecimento dos quintais devido às transformações na dinâmica urbana; a descaracterização
do modo de vida associado ao rural, aliado às pressões do urbano e às condições socioeconômicas
da região, pouco atrativas à continuidade dos jovens nos municípios.
Moradores expressaram, durante os relatos, sua percepção a respeito do conhecimento que
detêm, adquirido em geral na convivência no campo e com seus antepassados, e que não têm sido
passado adiante por falta de insistência e desinteresse dos mais jovens, de forma que a geração
detentora do conhecimento botânico local pode se acabar sem que seus saberes e práticas tenham
continuidade. Conforme narrado nas entrevistas, as localidades para onde os filhos e os jovens
estão migrando são mais urbanizadas, não possuem quintais ou espaço para cultivo e o ritmo de
vida ali não permite tempo e espaço para o cultivo de alimentos em quintais. A urbanização, em
especial associada ao aumento do valor do solo urbano e à transformação nos quintais (ou ao seu
desaparecimento), pode aumentar a vulnerabilidade desse patrimônio.
O futuro do conhecimento botânico local e dos quintais é incerto, de forma que a contenção
das vulnerabilidades pode ajudar a evitar que eles desapareçam. A presença de plantas cujo uso
está restrito a poucos moradores, que tem sido apontadas como tendo participação cada vez menor
na alimentação, sendo consideradas não convencionais aos mercados locais, assim como
variedades não convencionais, podem justificar a relevância dos quintais como um sistema de
conservação de saberes e de germoplasma, contribuindo com o conhecimento sobre recursos
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alimentares negligenciados pelas populações urbanas, assim como para o aumento dos usos dados
às plantas alimentícias existentes nos quintais.
Como sugestões de medidas que poderiam ser adotadas para contenção das
vulnerabilidades, na direção semelhante à proposta de salvaguardo do IPHAN, seria recomendável
que houvesse apoio à transmissão desses conhecimentos, em especial para as gerações mais novas,
através da criação de hortas escolares e sua instrução na merenda. Sugerimos também inserção dos
produtos no mercado local, incluindo-se reforço na venda direta aos consumidores e restaurantes,
somado ao fortalecimento da auto-organização dos produtores. O uso dessas plantas nos
restaurantes e lanchonetes locais pode ser ainda usado, em complemento a outras medidas, como
atrativo turístico, fomentando a produção e o consumo desses ingredientes, pela sua valorização.
Ainda, é importante que sejam adotadas medidas de conservação do espaço onde esses saberes
ocorrem, como os quintais e hortas urbanas.
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APÊNDICE I - Caracterização sociodemográfica
Localidade:________________________________________________________________
Rua:___________________________________________ Número do Domicílio:________
Nome:_____________________________________________Idade:_______F ( ) M( )
Tempo de residência no local:________Tempo de residência na região:________________
Proprietário ( ) Locatário ( ) Itinerário da Vida (em que cidade morou?):_____________
Escolaridade:
Sem ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental ( ) Médio Incompleto ( ) Médio ( ) Superior Incompleto ( ) Superior ( )
Estado Civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Viuvo ( ) Ocupação/Atividade Principal:_______
Número de Residentes na Casa
Nome
Parentesco

Idade Sexo Local de Nascimento Ocupação

Estado Civil

Número de Residentes fora da Casa
Nome
Parentesco

Idade Sexo Local de Nascimento Ocupação

Estado Civil

Características etnobotânicas do quintal:
1- Área total do quintal: _________________________________________________________
2- Área total utilizada para cultivo:_________________________________________________
3- Como cuida do quintal (manejo):
______________________________________________________________________________
4 - Mantém práticas agrícolas no quintal? _______ b)Há quanto tempo_____________________
5- Quem exerce a lida com o quintal ________________________________________________
e qual atividade realiza? _________________________________________________________
6- Qual a razão para a lida no quintal? a. ( ) prazer em mexer com a terra b. ( ) histórico de vida, já plantei quando morava na roça
c. ( ) aumentar renda d. ( ) necessidade, para alimentar minha família e. ( ) outro motivo
__________________________________________________________
7 - Se há criação de animal?_________________________________________________________
8- Uma parte do quintal é jardim (ornamental)?_________________________________________

Assinatura do Pesquisador:
Assinatura do Entrevistado:
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APÊNDICE II - Plantas no quintal
USO:
AR - aromatizante, BF - bebida fria, BQ - bebida quente, CO - condimento, ED - edulcorante, HO - hortaliça, FRU - frutífera,
CER - (pseudo)cereal, OL - óleo.
PARTE USADA/PROPAGAÇÃO:
F - folhas, B - bulbos, R - ramos, FR - Frutos, S - sementes, RT - raízes tuberosas, FL - flores, IJ - inflorescências jovens, BF bases foliares, PI - plantas inteiras, TB - tubérculos, CL - cladódios, RZ - rizomas, M - medula, BT- brotos tenros, PA palmito, EC - escamas carnosas, C - cascas, PI - plantas inteiras, TB - tubérculos, CL - cladódios, RZ - rizomas, M - medula, P
- pólen; G - goma/exsudato;
HÁBITO.
ARB - arbusto; ARBOR - arborescente; ARV - árvore ou arvoreta; ER - erva; TH - trepadeira herbácea; TL - trepadeira
lenhosa; TSL - trepadeira sublenhosa; SARB - subarbusto;
AQUISIÇÃO: 1 cultivo; 2 coleta

ome Popular

Qual uso? Como usa?

Com que
Quem
frequênci
consome?
a usa?

Parte da
Como
Como
planta conseguiu
Qtde?
replanta?
usada?
?

Recomenda
uso?
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APÊNDICE III - Termo de consentimento livre e esclarecido.
Meu nome é Guilherme Reis Ranieri, sou aluno de pós-graduação da Universidade de São Paulo, e
quero convidar você para participar da pesquisa que estou iniciando aqui.
Estou aqui na sua comunidade para desenvolver um trabalho sobre plantas, todas aquelas que vocês
tem em seus quintais, as que vocês plantam e os matos também. Quero também conhecer o modo de vida de vocês,
principalmente o trabalho no quintal.
O nome desta pesquisa é “Patrimônio cultural alimentar: levantamento etnobotânico de plantas
alimentícias em quintais urbanos no Vale do Paraíba". Minha professora da faculdade, Silvia Helena Zanirato,
também me ajuda nesta pesquisa.
Depois que o pesquisador me explicou a pesquisa que ele vai fazer, como vai ser feita, que eu tenho
direito de não participar ou de desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo para mim, e também como os
resultados vão ser usados, eu concordo em participar desta pesquisa. Minha participação é voluntária e não remunerada.
Os dados obtidos serão disponibilizados para a equipe envolvida na pesquisa e poderão ser publicados para divulgar
as informações científicas coletadas, em eventos e artigos científicos. Todos os nomes serão mantidos em sigilo.
Declaro, ainda, que recebi uma cópia deste termo.
Eu,______________________________________________________________________
autorizo Guilherme Reis Ranieri,
utilizar para fins acadêmicos as informações aqui prestadas, e autorizo a coleta unicamente para identificar as
plantas.
Local e data:_____________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________
Pesquisador Responsável: Guilherme Reis Ranieri. Cargo/função: Pesquisador – Estudante de Mestrado (Programa
de Pós-Graduação em Ciência Ambiental) Instituição: USP LESTE. Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo Av. Arlindo Béttio, 1000 Ermelino Matarazzo. Dados para Contato: fone (11) 9 6796
8406 e-mail: reisrguilherme@gmail.com
Assinatura:________________________________________________________________
Orientador: Silvia Helena Zanirato Cargo/função: Professora/Pesquisadora
Instituição: USP LESTE. Escola de Artes, Ciências e Humanidades Universidade de São Paulo Av. Arlindo Béttio,
1000 Ermelino Matarazzo. Contato: shzanirato@gmail.com
Comitê de Ética em Pesquisa - EACH/USP. Escola de Artes, Ciências e Humanidades Universidade de São Paulo Av.
Arlindo Béttio, 1000 Ermelino Matarazzo, Prédio I1 | Sala T14 Contato: (11) 3091-1046 Email CEP: cepeach@usp.br
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APÊNDICE IV - Roteiro Entrevista "Morador sem cultivo no quintal"
Possui quintal? S( ) N( ) Possui horta ou cultivo de ervas e frutas no quintal? S( ) N( )
Localidade:______________________________________________________________________
Rua:___________________________________________ Número do Domicílio:______________
Nome:_____________________________________________Idade:_______F ( ) M( )
Tempo de residência no local:________Tempo de residência na região:______________________
Proprietário ( ) Locatário ( ) Itinerário da Vida (em que cidade morou?):____________________
Escolaridade:
Sem ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental ( ) Médio Incompleto ( ) Médio ( ) Superior Incompleto ( ) Superior ( )
Estado Civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) Ocupação/Atividade Principal:______________

Número de Residentes na Casa
Número de Residentes fora da CasaSe não possui quintal
Nome

Parentesco IdadeSexoLocal de Nascimento

Ocupação

Estado Civil

0- A) Se não possui mais quintal, sabe o que tinha antes aqui nessa casa? Sabe se ela já teve quintal, no passado?
Porque acha que isso aconteceu?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Se possui quintal mas sem cultivo
1- Área total do quintal: ______________________________________________________________________
2- Possui alguma parte do quintal com terra (que não seja coberto/cimentado) S( ) N( )
3- Há alguma área utilizada para cultivo ornamental:_______________________________________________
4- Caso haja, quem realiza o cuidado com ela? ____________________________________________________
5- De onde vem os vegetais, frutas e legumes que vocês consomem?___________________________________
6 - Mantém práticas agrícolas no quintal? __________ b) Já teve? S( ) N( )
7 - Qual a principal razão para não ter horta no quintal? a.( ) não gosto
b.(
) falta de tempo
c.( ) mais fácil comprar no mercado d.( )não sinto necessidade e.( )não tenho mais espaço para isso f. ( ) outro
motivo__________________________________________

Assinatura do Pesquisador:
___________________________________________

Assinatura do Entrevistado:
________________________________________

APÊNDICE V - Roteiro Entrevista "Morador com cultivo no quintal"
Localidade:________________________________________________________________
Rua:___________________________________________ Número do Domicílio:________
Nome:_____________________________________________Idade:_______F ( ) M( )
Tempo de residência no local:________Tempo de residência na região:________________
Proprietário ( ) Locatário ( ) Itinerário da Vida (em que cidade morou?):______________
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Escolaridade:
Sem ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental ( ) Médio Incompleto ( ) Médio ( ) Superior Incompleto ( ) Superior ( )
Estado Civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) Ocupação/Atividade Principal:_______

Número de Residentes na Casa
Número de Residentes fora da Casa

Nome

Parentesco

Idade Sexo Local de Nascimento Ocupação

Estado Civil

Nome

Parentesco

Idade Sexo Local de Nascimento Ocupação

Estado Civil

Características etnobotânicas do quintal:
1- Área total do quintal: ____________________________________________________________
2- Área total utilizada para cultivo:____________________________________________________
3- Como cuida do quintal (manejo):
________________________________________________________________________________
4 - Mantém práticas agrícolas no quintal? _______ b)Há quanto tempo_______________________
4b - Onde aprendeu a cuidar das plantas e mexer com o quintal?____________________________
4c - Alguém da família, os mais novos, tem interesse com as plantas do quintal? Sabem como tratar e para que serve? Se preocupam
em saber?______________________________________________
4d - Se não mantém, qual a razão? ____________________________________________________
5- Quem exerce a lida com o quintal __________________________________________________
e qual atividade realiza? ____________________________________________________________
6- Qual a razão para a lida no quintal? a. ( ) prazer em mexer com a terra b. ( ) histórico de vida, já plantei quando morava na roça
c. ( ) aumentar renda d. ( ) necessidade, para alimentar minha família e. ( ) outro motivo
_________________________________________________________________
7 - Se há criação de animal?_________________________________________________________
8- Uma parte do quintal é jardim (ornamental)?__________________________________________

Assinatura do Pesquisador:
Assinatura do Entrevistado:
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APÊNDICE VI - Inventário de plantas apontadas pelos entrevistados, sua identificação, suas variedades, partes usadas,
formas de uso, total de quintais com ocorrência da espécie em São José do Barreiro e Areias e total absoluto de acessos.

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Aizoaceae
Alliaceae

Amaranthaceae

Anarcadiaceae

Annonaceae
Apiaceae

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Ocorrências

Cod.
Coleta

Espinafre

F

Refogado

7

2

88*

58

Cebolinha

F

Condimento

19

14

387*

F

In natura

2

R

Condimento

4

3

F

Cozido /
Refogado / No
feijão

18

3

FRU

Suco/ In natura

7

5

Caju

FRU

Suco

1

1

Conde

FRU

In natura

2

4

53

Coentro

F

Condimento

1

2

9

125

Daucus carota L.

Cenoura

R

Cozida / In
natura

1

20

132

Foeniculum
vulgare Mill.

Erva-doce,
funcho

F

Infusão

1

17

42

Nome Científico
Tetragonia
tetragonoides
(Pall.) Kuntze
Allium fistulosum
L.
Allium tuberosum
Rottler ex Spreng.
Amaranthus
spinosus L.;
Amaranthus
viridis L.
Mangifera indica
L.
Annona mucosa
(Jacq.) Baill.
Coriandrum
sativum L.

Nome
popular

Etnovariedades

Alho-poró,
nirá
Cebola
Caruru,
cariru
Manga

bola, espada,
haden, rosa

6

1*

100
67

112

18
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Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Araceae

Asteraceae

Basellaceae

Nome Científico
Petroselinum
crispum (Mill.)
Fuss
Colocasia
esculenta (L.)
Schott

Nome
popular

Etnovariedades

Salsa

Inhame

branco, coco,
japão, japonês

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Ocorrências

Cod.
Coleta

F

In natura

13

10

264*

5

R

Cozido/ Assado
/ Sopa

13

6

118

101

25

9

477*

128

1

1

127

3

-

8

F

Cozida/
Assustada
(refogado
rápido em
gordura)
Cozida/
Assustada
(refogado
rápido em
gordura)
Refogado

F

In natura

4

15

839*

82

F

In natura
In
natura/Cozido
In natura /
Cozida no feijão
/ Refogada
In natura
Refogada

2

1

104

81

20

7

216

20

20

10

134*

9

3

22
1

1

1

Xanthosoma
taioba E.G.Gonç.

Taioba

F

Xanthosoma
violaceum Schott

Taioba-roxa

F

Bidens pilosa L.
cf. Lactuca sativa
L.
Cichorium sp.

Picão

Lactuca indica L.

Almeirão

Sonchus
oleraceus L.

Serralha /
Sirraia

Alface

americana,
crespa, mimosa

Escarola

Chicória
Bertalha
Ora-pronobis sem
espinho

roxo

F
HOR
HOR
F
F

Cozido no
feijão/ In natura

1

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.
Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Ocorrências

Cod.
Coleta

Mostarda

F

In natura/
Cozido

5

4

-

103

Brocolis

F

Cozido

4

82

119

F

Cozida / In
natura

33

18

897*

34

Rúcula

F

In natura

1

3

97*

91

Agrião

F

In natura

1

1

31*

102

Mentruz

F

Condimento

1

Caricaceae

Carica papaya L.

Mamão

FRU/
CA

Chenopodiaceae

Beta vulgaris L.
Ipomoea batatas
(L.) Lam.

Beterraba

R

Batata-doce

branca

R

Cucurbita sp.

Abóbora

mogango,
bicolor, moranga

FRU

In natura/Bolo
Cozido no
feijão/In natura
In natura / Doce
do cerne do
caule
Cozida
Cozido/
Frito/Sopa
Cozido/
Refogado/ Cru

2

Cactaceae

Abacaxi
Ora-pronobis

FRU

Pereskia aculeata
Mill.

Sechium edule
(Jacq.) Sw.

Chuchu

FRU

Abobrinha

FRU

Família
Brassicaceae

Nome Científico
Brassica juncea
(L.) Czern.
Brassica oleracea
L.
Brassica oleracea
L. cv. Acephala
Group
Eruca vesicaria
(L.) Cav.
Nasturtium
officinale
W.T.Aiton
Coronopus
didymus (L.) Sm.

Bromeliaceae

Convolvulaceae
Curcubitaceae

Nome
popular

Couve

Etnovariedades

gigante,
manteiga,
rendada, verde,
verdinha, roxa

F

97
1

3

1

1

57

26

9

58

92

2

8

150*

89

10

2

16

2

53

32

Cozido

17

4

27

129

Cozido/
Refogado/ Cru

1

65

2

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Nome Científico

Nome
popular

Etnovariedades

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Ocorrências

Cod.
Coleta

Dioscoreaceae

Dioscorea
bulbifera L.

Cará-moela

do ar, de árvore

R

Cozido/Assado

7

2

42

1

Cará
Caqui

de chão

R
FRU

Cozido/ Assado
In natura

3
1

3

7
5

R

Cozido/ Frito/
Farinha

19

9

255

136

Amendoimcavalo

S

Assado/ Doce

1

3*

39

Ingá

FRU

In natura

1

1

46

Feijão

S

Cozido

1

10

48

Alfazema

F

Condimento/
Infusão

4

3

16

Cidreira

F

Infusao

2

2

114

Vick

F

Infusão

1

6

Manjericão

F

Condimento

16

F

Condimento/
Infusão

4

F

Condimento

4

Ebenaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae

Lamiaceae

Manihot
esculenta Crantz
Arachis hypogaea
L.
Inga vera Willd.
subsp. affinis
(DC.) T.D.Penn.
Phaseolus lunatus
L.
Aloysia
gratissima
(Gillies & Hook.)
Tronc.
Lippia alba
(Mill.) N.E.Br. ex
P.Wilson
Mentha arvensis
L. var.
piperascens
Holmes
Ocimum
americanum L.
Ocimum
gratissimum L.
Origanum
vulgare L.

Mandioca

Alfavaca
Orégano

amarela,
amarelinha, pão,
rosada, roxinha

alfavacão cravo,
zaatar

5

1

34

38

5

3, 41

2*

99

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Nome Científico
Rosmarinus
officinalis L.
Stachys cf.
bysantina K.Koch

Lauraceae

Malpighiaceae
Malvaceae

Marantaceae

Moraceae

Nome
popular

Etnovariedades

Alecrim

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Ocorrências

Cod.
Coleta

F

Condimento

12

3

18

64

F

Frito

4

4

52*

61

19

4

46*

25

2

4

7

F

Infusão
In natura/
Compota
Condimento

2

1

3

50

Lambari/
Peixinho
Hortelã

menta

F

Pêssego

amarelo

FRU

Laurus nobilis L.
Persea americana
Mill.

Louro
Abacate

comprido

FRU

In natura/ Suco

5

4

10

52

Malpighia sp.

Acerola

gigante

FRU

In natura/
Geléia

13

4

33

30

Quiabo

chifre de veado,
de quinta

FRU

Cozido/ Frito/
Refogado

14

1

268

47

Vinagreira

F/
FLOR

Infusão

1

1

2

59

Araruta

R

Farinha

1

4

44

Araruta

R

Farinha

1

4

43

Jaca

FRU

In natura

1

1

54

Amora

FRU

4

2

6

33

Figo

FRU

In natura
In natura/
Geleia

3

2

6

Abelmoschus
esculentus (L.)
Moench
Hibiscus
acetosella Welw.
ex Hiern.
Maranta
arundinacea L.
Myrosma
cannifolia L.f.
Artocarpus
heterophyllus
Lam.
Morus nigra L.

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Nome Científico

Musaceae

Myrtaceae

Passifloraceae
Piperaceae

Eugenia
brasiliensis Lam.
Eugenia
pyriformis
Cambess.
Eugenia uniflora
L.
Myrciaria
glazioviana
(Kiaersk.)
G.M.Barroso ex
Sobral
Pimenta dioica
(L.) Merr.
Plinia cf.
cauliflora (Mart.)
Kausel
Psidium guajava
L.
Psidium
myrtoides O.Berg
Passiflora edulis
Sims
Piper umbellatum
L.

Nome
popular

Etnovariedades

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Quintais
em
Areias

Banana

nanica, ouro,
prata

FRU/
F

In natura/Bolo/
Doce/
"Coração"
cozido

11

4

Cereja

FRU

In natura

2

Uvaia

FRU

In natura/
Compota

2

Pitanga

FRU

In natura

4

Cabeludinha

FRU

In natura

Cravo

F

Jabuticaba

Ocorrências

Cod.
Coleta

2

45

4

8

112

5

12

49

1

5

56

Infusão

1

1

94

FRU

Suco / In natura

12

7

56

29

Goiaba

FRU

In natura/ Suco
/ Compota

9

8

23

35

Araçá

FRU

Cru/Doce

2

2

51

Jamelão

FRU

In natura

Maracujá

FRU

Suco/ In natura

9

Capeba

F

Cozida

1

2

2

6

17

36

1

90

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Poaceae

Portulacaceae

Rosaceae

Rubiaceae
Rutaceae

Nome Científico

Cymbopogon
citratus (DC.)
Stapf

Portulaca
oleracea L.
Fragaria x
ananassa
(Duchesne ex
Weston)
Duchesne ex
Rosier
Punica granatum
L.
Coffea arabica L.
Citrus cf. sinensis
(L.) Osbeck e
Citrus sp.
Citrus sp.

Nome
popular

Quintais
em
Areias

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Pimenta-doreino

FRU

Condimento

2

Cidreira

F

Infusao

14

2

30

7

2

18*

7

1

476

Etnovariedades

Cana

branca, caiana,
roxa

CA

Milho

da roça, safrinha,
canjica, verde

S

"Garapa" (Sumo
dos colmos)
Cozido/
Assado/
Refogado/ Doce

Ocorrências

Cod.
Coleta

2
69

Beldroega

F

In natura

7

2

Morango

FRU

In natura

5

2

112*

98

Romã

FRU

In natura

2

1

3

37

Nêspera
Café

FRU
S

In natura
Tostado

1

1
5

1
55

126

Laranja

para doce, lima,
serra dágua, pera,
seleta

Lima-branca

Citrus sp.

Limão

Citrus sp.

Ponkã

bravo, fogo,
galego

139

FRU

28

FRU

Suco

1

2

FRU

Suco/ In natura

3

4

10

FRU

Suco/ In natura

4

1

10

Parte Usada: F (folha); R (raiz); FRU (fruto); CA (caule); S (semente). Ocorrências: As plantas marcadas com o símbolo * foram, em alguns quintais,
contabilizadas a partir de estimativa. Em destaque: plantas consideradas não-convencionais, subutilizadas ou de uso restrito.

Família

Nome Científico

Nome
popular

Triphasia trifolia
(Burm. f.)
P.Wilson
Sapindaceae
Sapotaceae

Pouteria caimito
(Ruiz & Pav.)
Radlk.

Solanaceae

Capsicum
frutescens L.;
Capsicum sp.
Physalis
peruviana L.
Solanum
melongena L.
Solanum
pimpinellifolium
L.

Talinaceae

Talinum
paniculatum
(Jacq.) Gaertn.

Vitaceae
Zingiberacea

Curcuma longa
L.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Quintais
em
Areias

Parte
usada

Uso

Quintas
em SJB

Laranjinha

FRU

Aromatizar
cachaça

1

Mexerica
Lichia

FRU
FRU

Suco/ In natura
In natura

2

Abiu

FRU

In natura

2

FRU

Condimento

12

Camapu

FRU

-

1

Berinjela

FRU

Cozida

2

4

Tomate

FRU

In natura/
Cozido

3

13

53

Jiló
Pimentão
Maria-gorda
/ Majorgomes /
Piolim
Uva

FRU
FRU

Cozido
Condimento

8

2
2

30
2

F

Cozido/ Cru/
Refogado

5

FRU

In natura

1

Açafrão

R

Condimento

1

Gengibre

R

Infusão

9

Pimenta

Etnovariedades

cambuci, cumari,
de árvore, dedo
de moça, doce,
saião

2
1

1

Ocorrências

Cod.
Coleta

1

21

4

2

18

28

60

1

14
62

1

2
5

13

118

138

