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Resumo:

A elaboração e a execução de leis  federais,  estaduais e municipais,  que visam regulamentar as
relações entre os mais distintos grupos humanos e o ambiente natural, com vistas à preservação
ambiental, tais como a delimitação de áreas intocáveis ou de uso regulado e o gerenciamento dos
recursos hídricos, entre outras ações legais são medidas que têm modificado consideravelmente o
cenário rural. As inúmeras comunidades que habitam tais “paraísos ecológicos” assistem perplexas
a essa enxurrada de códigos e normas, e mais do que isso, têm suas vidas modificadas quando os
locais que sempre habitaram passam a ser reconhecidos e valorizados por olhares, externos, das
instituições governamentais e não-governamentais, bem como da sociedade civil,  como ilhas de
preservação.  Práticas  tradicionais  de  lidar  com  a  natureza  são  desvalorizadas  diante  do
conhecimento legal, cientificamente validado. O ambiente natural se evidencia neste cenário atual;
no entanto, a população que ali habita, de invisível, torna-se indesejável. A partir da reflexão sobre
esse  contexto  considerei  a  importância  de  estudo  de  caso  na  Chapada  Diamantina,  região
considerada  como  patrimônio  natural  estadual,  e  que  apresenta  particularidades  diante  da  sua
localização no semi-árido nordestino e das inúmeras nascentes que ali existem. O objetivo desse
trabalho, portanto, é entender a cultura agrícola de um grupo de pequenos agricultores - moradores
da nascente do rio Cochó, localizado no município de Piatã na Chapada Diamantina/BA - e como se
processa sua percepção com relação ao ambiente em torno e às práticas agrícolas por eles exercidas.
A etnografia, enquanto recurso metodológico, possibilitou a compreensão do conjunto de crenças,
percepções  e  conhecimentos  desses  lavradores,  adquiridos  através  de  gerações,  os  quais  são
colocados em ação durante o processo produtivo e como o seu comportamento com relação ao uso
dos  recursos  hídricos  tem uma lógica  que  obedece  a  esse  corpus  de  conhecimento  que  lhes  é
próprio, coerente e compreensível dentro de sua própria cultura. Identificando as transformações
que se dão na esfera produtiva aponto para os limites de reprodução da família camponesa que estão
associados principalmente a essas transformações, em função dos desgastes no ecossistema local e
da incoerência dos investimentos públicos diante da realidade da pequena produção. A análise do
sistema produtivo local mostra ainda, como as práticas agrícolas tradicionais destes lavradores estão
em  dissonância  com  o  sistema  legal,  imposto  pelo  Estado  e  suas  instituições  e  como  estes
lavradores têm resignificado suas práticas agrícolas, a partir do reconhecimento das transformações
do ambiente natural e os impactos dessas mudanças sobre o processo de produção local. Por fim,
chego a conclusão que a pequena produção agrícola, que foi relegada a um papel secundário nos
processos econômicos brasileiros, tem emergência no contexto de uma nova ordem mundial, em
face de sua adequação às exigências do desenvolvimento sustentável.
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