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RESUMO

A existência dos recursos domesticados ou cultivados não resulta apenas de um
 processo cumulativo de conhecimentos e de uma transmissão temporal do
 recurso através de gerações, mas depende também de uma transmissão espacial
 que se dá pela circulação de germoplasma em um determinado espaço
 geográfico. Nos sistemas tradicionais de cultivo não ocorre apenas a circulação
 do material fitogenético, mas também a transmissão de conhecimentos
 acumulados sobre eles, contribuindo para o fortalecimento de laços já existentes
 e criando outros em uma complexa rede socila A entrada de novas
 etnovariedades para compor o conjunto de germoplasma é de extrema
 relevância, pois gera maior segurança frente a possíveis situações de mudança
 sócio-econômica ou risco ambiental. O presente estudo teve por objetivo analisar
 a circulação de propágulos de mandioca que ocorre entre as famílias da
 comunidade tradicional Luzia, Mato Grosso, Brasil. Foram realizadas entrevistas
 semi-estruturadas nas dez unidades familiares de pequenos agricultores da
 comunidade que cultivam mandioca. A maior parte dos agricultores entrevistados
 recorreu a fontes externas, como vizinhos, parentes, não necessariamente da
 comunidade para obter parte da rama necessária. Em geral, a procura por rama
 externa é motivada para completar a quantidade de ramas e pelo desejo de
 diversificar o acervo, para atender a possíveis necessidades futuras. Apenas 20%
 dos agricultores obtiveram ramas exclusivamente da própria roça. A circulação de
 material não fica restrita a comunidade. Há troca de material com as
 comunidades e cidades vizinhas, compondo, assim, uma rede complexa. Fica
 evidente que na Comunidade Luzia, bem como em outros sistemas agrícolas
 tradicionais, a disponibilidade local de material de plantio, não só do próprio
 agricultor, mas também dos agricultores vizinhos, influencia diretamente na
 obtenção de material de plantio em quantidade suficiente para estabelecer a roça
 na próxima safra.
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