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Resumen de la sesión 

A análise das atuais transformações no campo torna-se fundamental uma vez que o espaço rural, além de 
desempenhar as funções tradicionais, mantendo-se como referência de permanência de atividades, fornecendo mão 
de obra e matérias-primas para a cidade e consumindo produtos dela oriundos, abriga cada vez mais atividades não 
agrícolas como a produção industrial e os serviços associados às atividades de turismo, que valorizam as áreas com 
aspectos naturais e que remetem às mudanças em curso. O campo, além de ser o local da produção agropecuária, 
transforma-se em um espaço no qual inúmeras atividades não agrícolas são efetuadas, como o trabalho de caseiros, 
diaristas, jardineiros etc., configurando um hibridismo entre o rural e o urbano. Dessa forma, a paisagem - em nossos 
exemplos, a paisagem rural - pode ser compreendida e analisada enquanto marca e matriz. A paisagem é um conceito 
fundamental na interpretação geográfica. É uma representação das diversas formas que expressam as marcas 
deixadas pela sociedade no espaço, no decorrer do tempo. Ressaltamos o esforço, sempre necessário, de 
compreender as transformações que o conceito de paisagem tem apresentado na contemporaneidade. As acepções 
disciplinares atribuídas no decorrer do tempo às noções de paisagem, paisagem agrária e paisagem rural, isto é, a 
polissemia do conceito, tem cada vez mais conquistado espaço nos quadros de referência. Destarte, o objetivo que 
norteou essa investigação foi o de compreender os distintos sentidos e significados atribuídos às noções de paisagem, 
paisagem agrária e paisagem rural no Brasil e na Itália. Espera-se, assim, contribuir para a reflexão sobre as 
transformações no espaço rural, nas paisagens rurais, bem como identificar as transformações em curso devido à 
crescente urbanização e à proliferação das atividades não agrícolas no meio rural, com o debate sobre as 
transformações no espaço rural brasileiro e italiano. 

 
Abstracts 

Novos movimentos sociais: A casa familiar rural do Vale do Jaguari, Río Grande do Sul – Brasil 

Angelita Zimmermann, Ane Carine Meurer 

Universidade Federal de Santa Maria, Brasil 

Na contemporaneidade a sociedade civil tem se organizado em diferentes coletivos pela superação de problemas que 
historicamente seriam de responsabilidade do Estado. Este artigo discute a constituição da Casa Familiar Rural do 
Vale do Jaguari - CFRVJ, localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a qual, enquanto movimento social 
objetiva uma formação diferenciada, relacionada à permanência do jovem agricultor no campo. As Casas Familiares 
Rurais e a Pedagogia da Alternância surgiram na França, em 1935, se espalharam pelo mundo e têm em comum a 
articulação entre educação e trabalho em diversos cursos de formação profissional. Esta pesquisa, de abordagem 
qualitativa, realizou entrevistas e vivências com pessoas envolvidas no território, além de pesquisa bibliográfica e 
documental, fundamentada, especialmente, na perspectiva de Gohn (2004), Scherer-Warren (2014) e Pereira (2013). 
A partir dos resultados, compreende-se essa produção territorial como um Novo Movimento Social, pois ainda que 
haja uma relevância dos atores sociais e do trabalho coletivo em prol da constituição da referida escola, o processo 
carece de uma participação que possa engendrar a compreensão do grupo como classe social em conflito, e, 
conscientes das contradições que envolvem os interesses de classes, constituam-se como um Movimento Social 
Clássico. 
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Se presentan los resultados obtenidos en el primer volumen del Atlas biocultural de huertos familiares en México, el 
cual compila los resultados obtenidos en más de 60 años de investigación, realizada en diferentes regiones del país. 
Se muestran los avances alcanzados en la investigación sobre la herencia histórica, geográfica biológica y cultural, 
presente en los huertos familiares de siete regiones del centro, sur y sureste de México. Se registra la complejidad que 
mantienen estos sistemas productivos, biológicamente muy diversos en comparación con otros agroecosistemas, cuya 



estructura y organización responde a un complejo ensamblaje de acuerdos sociales, culturales y preferencias de los 
dueños, cuyas decisiones se ven reflejadas en la conformación de paisajes antropizados resultado del ordenamiento 
del espacio a nivel de parcela. Los huertos familiares aportan un amplio rango de servicios ecosistémicos, como la 
provisión de alimentos, captura de carbono, biodiversidad, promoción y conservación de germoplasma, así como 
prácticas de manejo y conocimientos ancestrales; por lo anterior se consideran resultado de un proceso biocultural. Se 
registran grandes vacíos de información existentes hasta la fecha. Urge documentar la dinámica de los huertos 
familiares del país; hacer un alto para evaluar la información que se tiene, coordinar esfuerzos y orientar las acciones 
que permitan valorar a los huertos familiares y su importancia en el rescate de estrategias de manejo tradicional de los 
recursos naturales, la creación de paisajes; la recuperación de alimentos tradicionales y fomentar su uso en las dietas 
locales. La gran diversidad ambiental y cultural de México, el acervo biológico y cultural documentado en los huertos, 
constituyen una gran riqueza de estrategias de adaptación al entorno socio-ambiental-económico predominante en la 
población rural y urbana. 

 


