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P 
artindo do entendimento de que a cultura alimentar é uma 

construção historicamente condicionada pelo ambiente na-

tural, bem como pelos contextos sociais, econômicos e polí-

ticos que emolduram as relações entre a produção e o con-

sumo de alimentos, este texto discute alguns aspectos que interferem nas 

escolhas, nos hábitos e nas práticas alimentares de famílias agricultoras 

que produzem em sistemas agroflorestais (sAfs).

As reflexões apresentadas estão referenciadas na convivência com 12 famílias agricultoras que 
participam da Cooperafloresta – Associação de Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo (SP) e 
Adrianópolis (PR), organização que atua há quase duas décadas no Vale do Ribeira (COOPERA-
FLORESTA, 2011; STEENBOCK; VEZZANI, 2013).1

ESTRATÉGIAS (RE)PRODUTIVAS TRADICIONAIS

As condições histórico-sociais e naturais presentes no Vale do Ribeira proporcionaram o 
desenvolvimento de um rico repertório cultural em formas de apropriação da natureza por 
comunidades de camponeses, remanescentes de quilombos, pescadores artesanais, caiçaras, 
assentados da reforma agrária e indígenas. De forma geral, as práticas e estratégias (re)produ-
tivas dessas comunidades combinam extrativismo com agricultura. Por muito tempo, a alimen-
tação nas comunidades baseou-se no uso dos recursos disponíveis e na prática da agricultura 
de corte e queima (ou coivara) para a produção de arroz, feijão, milho e mandioca, no extrati-
vismo de frutas e verduras do mato,2 na caça e na criação de animais no terreiro. 

1 Este texto tem sua origem na pesquisa de mestrado “Agrofloresta e Alimentação: estratégias de adaptação de 
um grupo quilombola em Barra do Turvo - SP”, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/27832>. 
2 As verduras do mato são folhas que existem naturalmente nos terrenos, identificadas como comestíveis devi-
do ao repasse dos saberes ao longo das gerações. Como exemplos, citamos a beldroega, o picão, a serralha, a 
alface do mato, a jurubeba, o almeirão roxo e a abóbora.
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A introdução de novos alimentos, principalmente por inter-
médio dos mercados locais, a rejeição e/ou substituição de 
alguns alimentos e preparações tradicionais e a paralisação do 
uso dos monjolos para moer grãos aparecem como algumas 
das mudanças que mais interferiram nos hábitos alimentares 
dessas famílias. Cândido (2010) afirma que essas novas fontes 
de abastecimento alimentar levaram a uma adaptação das re-
lações das famílias agricultoras com o meio natural, revelando 
uma desarticulação com a sabedoria tradicional.

AGROFLORESTA: NOVAS PRáTICAS 
DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO

Desde 1996, a prática agroflorestal é desenvolvida no bairro 
Terra Seca, Barra do Turvo (SP), comunidade que faz parte do 
território do quilombo Terra Seca e Ribeirão Grande. Desde 
que as práticas agroflorestais foram introduzidas na comunida-
de, um conjunto de transformações na produção de alimentos e 
nas formas de acesso à comida ocorreu. Inicialmente, verificou-
se uma mudança significativa nas práticas de manejo produtivo, 
uma vez que o método agroflorestal empregado se fundamen-

ta na replicação de princípios presentes nos processos naturais 
para a regeneração da biodiversidade e da saúde do solo. Por 
essa razão, as agroflorestas são ricas em diversidade de plantas, 
alimentares e não alimentares. O carro-chefe nas agroflorestas 
da região é a banana (variedades caturra e prata). No entanto, 
em 2011, as famílias do bairro Terra Seca produziram mais de 
68 tipos diferentes de alimentos (FONINI, 2012).

Aumentos na renda das famílias e na autonomia na comercia-
lização também foram efeitos perceptíveis da introdução da 
produção agroflorestal. Anteriormente, as famílias dependiam 
de atravessadores para comercializar sem garantia de um preço 
mínimo compatível ao esforço que tinham com a produção. 

As agroflorestas proporcionaram maior segurança e autono-
mia às famílias de agricultores à medida que viabilizaram não 
só o aumento, mas também a frequência de ingressos finan-
ceiros, uma vez que os pagamentos pela produção passaram a 
ser efetuados mensalmente. 

Tanto o aumento da renda monetária quanto o incremento 
dos volumes e da diversidade da produção para autoconsumo 
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Espécies alimentícias e não-alimentícias integram-se nos sistemas agroflorestais assegurando maiores níveis de renda e segurança alimentar e nutricional
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são fatores relevantes na mudança dos padrões alimentares e 
dos modos de vida das famílias. Somente a produção autocon-
sumida pelas famílias pode gerar economias que variam entre 
R$ 180,00 e R$ 550,00 por mês (PEREZ-CASSARINO, 2012).

Mudanças na organização do trabalho também são notáveis, 
com as mulheres exercendo papel de destaque ao assumirem 
a liderança na produção agroflorestal. Sendo pouco depen-
dentes do emprego de tecnologias complexas e custosas, as 
agroflorestas são manejadas com base em um trabalho cuida-
doso e intensivo, que depende da percepção fina das condi-
ções ambientais. Nessas condições, as mulheres reafirmam-se 
enquanto detentoras do processo de transformação do ali-
mento em comida, bem como evidenciam seu papel central 
na reprodução social, econômica e biológica da família.

CIRCULANDO ENTRE O 
TRADICIONAL E O MODERNO

Embora seja observado o consumo de alimentos de origem 
industrial pelas famílias, há a manutenção de hábitos e práticas 
alimentares tradicionais, passadas de geração em geração. 
Tais práticas também estão associadas às relações de troca 
e reciprocidade entre as famílias em torno do alimento, seja 
para plantar, seja para comer. A introdução das agroflores-
tas na comunidade possibilitou maior acesso a uma variedade 
de espécies alimentícias, principalmente frutas, que possuem 
elevado valor nutricional e riqueza em vitaminas e minerais 
essenciais ao organismo.

Esse fato realça o caráter híbrido da alimentação, como prá-
tica social que incorpora alimentos símbolos da modernida-
de, como a comida industrializada, ao mesmo tempo em que 
mantém e ressignifica os alimentos de valor cultural esta-
belecidos em pequenos grupos sociais. DaMatta refere-se 
a esse caráter híbrido da alimentação no Brasil como um 
modo dual de comer, em que ambos os estilos – tradicional 

e moderno – não se excluem, mas se reforçam mutuamente 
(DAMATTA, 1987).

Ao incorporarem alimentos vindos do mercado em suas die-
tas, as famílias tentam se adaptar às dificuldades econômicas 
e produtivas. No entanto, como afirmam Amon e Menasche 
(2008), essa prática pode ser entendida também como uma 
necessidade de estabelecimento de laços de identidade com 
uma nova época e de integração ao meio urbano, influencia-
dos pela sociedade englobante. Assim como afirma Cândido:

As necessidades têm um duplo caráter natural 
e social, pois, se sua manifestação primária são 
os impulsos orgânicos, a satisfação destes se dá 
por meio de iniciativas humanas que vão se com-
plicando cada vez mais e dependem do grupo 
para se configurar. Daí as próprias necessidades 
se complicarem e perderem em parte o caráter 
estritamente natural, para se tornarem produtos 
da sociedade (CÂNDIDO, 2010, p.28).

AGROFLORESTA GARANTE A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Neste universo de pesquisa específico, foi evidenciado que a 
adesão ao sistema agroflorestal representou uma alternativa 
de reprodução social, assim como possibilitou contornar os 
obstáculos ambientais e os imperativos da legislação. Essas 
condições redirecionaram as estratégias de adaptação e so-
brevivência das famílias agricultoras, que podem ser apreen-
didas como clamores por justiça e por políticas que de fato 
levem em conta os interesses e as vozes desses grupos. 

Ressalta-se que os achados da pesquisa levaram a perceber 
a agrofloresta enquanto prática garantidora da segurança ali-
mentar e nutricional, entendida como a realização do direito 
humano à alimentação adequada com respeito à cultura, aos 
hábitos e ao meio ambiente, com acesso regular e permanen-

“AumENtOs NA rENdA dAs fAmíLiAs E 
NA AutONOmiA NA cOmErciALizAçãO 

tAmbém fOrAm EfEitOs PErcEPtívEis dA 
iNtrOduçãO dA PrOduçãO AGrOfLOrEstAL. 

ANtEriOrmENtE, As fAmíLiAs dEPENdiAm dE 
AtrAvEssAdOrEs PArA cOmErciALizAr sEm 

GArANtiA dE um PrEçO míNimO cOmPAtívEL AO 
EsfOrçO quE tiNhAm cOm A PrOduçãO. 
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te a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, favorecendo a promoção da 
saúde, sem interferir em outras necessidades básicas (BRASIL, 2006). 

A agrofloresta teve papel fundamental nesse processo, notadamente no que con-
cerne à maior autonomia dessas famílias, principalmente das mulheres. Mas também 
foi determinante para ampliar o acesso a alimentos saudáveis; a proteção do tecido 
social, representada pelo enfrentamento dado aos imperativos legais; o acesso à 
renda; o escoamento da produção via canais diferenciados; e o resgate da relação do 
ser humano com a natureza e, consequentemente, com os alimentos.

Por fim, visualiza-se que a agrofloresta, juntamente com outras práticas de produ-
ção e consumo contra hegemônicas, caminha em defesa do direito à alimentação 
adequada e da reaproximação entre o ser humano e o meio ambiente. Essa prática 
também tem despertado a valorização dos saberes que resistiram à norma domi-
nante, estimulando cada vez mais reflexões que contribuem para a construção social 
de um olhar ampliado sobre o alimento e a alimentação.

REGIANE FONINI
Nutricionista, Mestre em Meio ambiente e Desenvolvimento

regianefonini@gmail.com
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mudANçAs NA OrGANizAçãO dO

trAbALhO tAmbém sãO NOtávEis, cOm

As muLhErEs ExErcENdO PAPEL dE 

dEstAquE AO AssumirEm A LidErANçA 

NA PrOduçãO AGrOfLOrEstAL.

Produção local de alimentos diversifica e colore o prato do dia-a-dia


