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Empoderamento local e promoção do saber tradicional quilombola através da
utilização e comercialização de plantas de uso medicinal e condimentar
Resumo
No decorrer deste artigo pretendo tratar, sob uma analise sócioantropológica, da relação
estabelecida entre as mulheres de uma comunidade remanescente quilombola –
Comunidade do Atalho (MG) – e as plantas que utilizam para fins medicinais,
codimentares e/ou comerciais; e nesse sentido, perceber como o saber e a prática
relacionados ao cultivo, uso e venda dessas plantas no interior da comunidade conectam
essas mulheres às tradições negras relacionadas à biodiversidade, usos da terra e a
medicina tradicional negra. Através desta pesquisa foi possível perceber o
empoderamento garantido às mulheres da comunidade através da geração e gestão da
renda complementar a partir do processo de produção e comercialização dos produtoschefes: garrafadas medicinais, açafrão e óleo de mamona.
Introdução
De norte a sul, leste a oeste, os mais diversos povos e sociedades humanas
desenvolveram economias, técnicas de cultivo, de cura, princípios éticos e educativos
que consagram suas respectivas etnias e refletem a sabedoria secular expressa nos
sujeitos e suas respectivas comunidades. A essas práticas e saberes denominamo-las
tradicionais.
Quando falamos de comunidades tradicionais fazemos referência a todas as populações
que vivem em estreita relação com o ambiente natural dependendo de seus recursos para
a perpetuação de suas comunidades, por meio de atividades de baixo impacto ambiental.
São elas comunidades extrativistas, de pescadores, remanescentes quilombolas,
indígenas, caiçaras, caipiras, ribeirinhos etc. São grupos com uma intrínseca relação de
identidade “de onde vêm” e “como vivem”. Nas suas tradições é facilmente perceptível
uma diversidade de saberes que alimentam o processo de perpetuação da ligação do
homem à natureza, numa complexa rede sóciocultural.
À medida que essas populações se ambientaram em suas respectivas regiões, também
foram sendo instituídos e consolidados os conhecimentos sobre o meio, seus limites e
potencialidades, com a elaboração de técnicas adaptadas, estruturação de dietas e

sistemas produtivos diversificados relacionados à dinâmica dos ecossistemas locais em
uma relação mútua de adaptação ao espaço e construção simbólica-cultural. Este saber e
o saber-fazer gerados no âmbito destes grupos não urbanos, transmitidos oralmente e
pelo exemplo prático de geração em geração, tem sido fundamental na manutenção da
biodiversidade dos territórios onde estão inseridos.
Resultados e discussão
É neste sentido que esta pesquisa, apropriando-se de uma analise etnográfica, buscou,
além do levantamento e catalogação das espécies utilizadas, compreender como o saber
tradicional e sua prática estão situados neste remanescente quilombola e, qual o papel da
geração de renda a partir dos recursos naturais cultivados na – e comercializados pela –
comunidade. Para esse objetivo, alguns conceitos e questões iluminaram o
direcionamento flexível do trabalho: Como os saberes tradicionais relacionados ao
cultivo e uso de plantas medicinais e condimentares são transmitidos? Quais seus
valores simbólicos e/ou utilitários? Como se colocam enquanto elemento identitário de
um povo ou comunidade? Como se tornam elementos – determinante ou complementar
– na geração de renda das famílias? A partir de imersões etnográficas, subsidiadas por
observação participante, conversas informais, entrevistas semiestruturadas, relatos orais
(QUEIROZ, 1991), histórias de vida (BOSI, 1999) e levantamento das plantas de uso,
predominantemente, medicinal enquanto propostas metodológicas foi possível o
desenrolar dessas questões a nível empírico.
A experiência vivida enquanto pesquisa na Comunidade do Atalho, situada no
município de Monte Carmelo – MG, tornou evidente o fato de que o modelo de
ocupação do Sudeste, baseado na degradação da vegetação nativa para a formação de
pastagens e monocultivos, é responsável por fazer do Cerrado um dos biomas mais
ameaçados do mundo. Os povos tradicionais que nele vivem são, consequentemente,
alvo de intimidações, expropriações e, não raro, assassinatos em prol da produção
latifundiária.
A comunidade do Atalho, não dessemelhante, vive hoje o aprisionamento territorial
pelo agronegócio. Do outro lado da cerca, as lavouras de soja transgênica ameaça a
qualidade da terra e água do povo que vive nas redondezas. As ofertas para
arrendamento e compra dos lotes pelos agropecuaristas trazem, muitas vezes, esperança

para aqueles que não se veem trabalhando e vivendo da produtividade da terra, do
trabalho e vida rurais; contribuem, porém, significantemente para o enfraquecimento da
integridade da comunidade enquanto remanescente de quilombo.
Em contrapartida a esse contexto, tem-se a riqueza dos saberes tradicionais negros que
as mulheres mais velhas preservam e perpetuam. Elas cultivam, principalmente, plantas
de uso medicinal e produzem a partir delas garrafadas para o tratamento e cura de
diversas doenças. Cultivam, moem e vendem açafrão, bem como produzem e vendem
pimenta e óleo de mamona para a geração de renda complementar.
Percebe-se, consequentemente, que a relação que há entre as mulheres da comunidade e
a diversidade de espécies vegetais representa uma alternativa de uso sustentável do solo,
que, por sua vez, não se faz mais presente nas áreas próximas à comunidade e à grande
parte do bioma Cerrado devido à rápida e devastadora expansão do agronegócio.
É nesse sentido que se percebe o potencial da utilização e comercialização dos produtos
a partir das plantas de uso medicinal e condimentar como uma forma de unir a geração
de renda à preservação da biodiversidade local e ao saber tradicional; uma vez que o
lucro advindo dessas atividades (venda do óleo de mamona e açafrão) supera, muitas
vezes, o ganho em serviços prestados na cidade na forma de trabalho doméstico e/ou
mão de obra não especializada. Através desta pesquisa foi possível perceber, portanto, o
empoderamento garantido às mulheres da comunidade através da geração e gestão da
renda complementar a partir dos produtos-chefes por elas beneficiados e
comercializados.
Diante disso, esta experiência inicial enquanto pesquisa pretende continuidade com um
projeto de extensão e possível ampliação para um programa multidisciplinar. O
enfoque, em um primeiro momento, seria viabilizar a criação, como pretendido pela
comunidade, de uma associação de mulheres comprometida com uma cooperativa para
a produção de garrafadas medicinais, açafrão e óleo de mamona. Posteriormente, os
esforços coligados entre a universidade e a comunidade, dirigir-se-iam, por meio do
programa, para a otimização da produção e venda referentes às atividades locais através
da oferta de cursos de capacitação conectados com a economia solidária, agroecologia,
gestão territorial etc.
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