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INTRODUÇÃO:  

 

No nosso processo histórico, pela luta da posse de terra e das condições de trabalho, 
foram surgindo movimentos que são chamados de movimentos contra o sistema vigente. A 
partir desses movimentos, chamados de movimentos rurais surgiram diversas vertentes, dentre 
elas o movimento negro representado pelas comunidades quilombolas, ou simplesmente pelos 
quilombos. 

Os quilombos eram povoados por escravos que fugiam das fazendas dos senhores de 
terras. “A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, abertas a todos 
sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a 
dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e os 
integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis às armas de 
inimigos. O quilombo amadurecido é uma instituição transcultural que recebeu contribuições 
de diversas culturas: lunda, imbangala, mbundo, kongo, wovimbundo etc.” (Munança, 1996, 
p.59) 

Para muitos quilombos não era simplesmente um lugar de escravos fujões e sim uma 
reunião fraterna e livre, solidariedade, comunhão existencial, onde a comunidade quilombola 
representa um progresso humano sóciopolítico em termos de igualitarismo econômico. 
(Nascimento, p.263).   

Nos tempos da escravidão os quilombos e os quilombolas lutaram bravamente pela 
libertação. 

“Entre várias formas que os negros tinham para lutar contra o 
sistema de opressão, uma das mais significativas foi a formação de 
quilombos. Os quilombos eram lugares de resistência negra. As pessoas que 
moravam nos quilombos se chamavam quilombolas. Os quilombos eram um 
sistema comunitário de vida na floresta para onde iam os negros que 
conseguiam fugir da escravidão. As vezes eram cinco, seis casas apenas. 
Outras vezes chegavam a formar verdadeiras cidades. Estes quilombos eram 
sempre perseguidos pelos exércitos dos fazendeiros. Quando podiam, 
destruíam e matavam os negros e os recapturados eram levados de volta 
para os engenhos, onde eram duramente castigados e marcados.” 
(Comissão, 1987). 

 
Não é de hoje que se procura, através do trabalho coletivo, uma forma de facilitar e 

otimizar a produção, de modo que a produção possa através dessa coletividade encontrar 
melhores formas de escoamento e trabalho/produção de certo grupo que se reconhece étnica, 
religiosa ou geograficamente. 

Dessas idéias foram criados modelos a partir de experiências vividas, como 
cooperativismo, que apesar das diferenças encontradas durante as pesquisas - para a produção 



do presente artigo - que relatavam formas distintas sobre a gênese desse modelo, se percebe 
que foram pensadas, a priori, pela necessidade dos trabalhadores em se fortalecerem. 

Apresentamos, com este trabalho, propostas de como o trabalho coletivo pode mudar o 
rumo de uma comunidade, baseado nos conceitos de cooperativa e de associação com seus 
prós e contras. A partir do trabalho coletivo a produção pode vir a ser fortificar gerando uma 
maior renda para as famílias da comunidade fazendo com que eles permaneçam nas suas 
terras preservando a cultura local.  

 
APRESENTAÇÃO: 

 
São Pedro de Cima é uma comunidade remanescente quilombola localizado no 

município de Divino – MG, sendo distrito desta cidade, coomprendendo vegetação natural 
típica de Mata Atlântica. A vegetação se encontra hoje, prioritariamente, ocupada por 
vegetação secundária, com presença de capoeira e vegetação exógena muito comum em 
campos de pastos brasileiros, as brachiarias. 

 O município de Divino se localiza no estado de Minas Gerais, mesorregião da Zona 
da Mata e na microrregião de Muriaé entre a serra do Caparaó e Brigadeiro limítrofes com 
algumas cidades como Orizânia, Carangola, Espera Feliz, Caparaó, Pedra Bonita entre outras. 
Localiza-se às margens da BR-116 e BR-265 com uma população estimada em 
aproximadamente 20.000 habitantes segundo IBGE – 2004. 

A comunidade quilombola de São Pedro de Cima fora formada por um senhor negro 
por nome de Pedro Malaquias, que ocupou o lugar no ano de 1730, dando origem ao povoado. 
Primeiro a comunidade foi fundada no que hoje chama São Pedro de Baixo, mas devido à 
articulação de fazendeiros da época, os escravos foram obrigados a se deslocarem para uma 
região mais distante, onde hoje é São Pedro de Cima.  

No dia 11 de julho de 2006, São Pedro de Cima recebeu da Fundação Cultural 
Palmares a Certidão de Auto-Reconhecimento onde declara como terra de Remanescentes 
das Comunidades Quilombolas, registrado no Livro de Cadastro Geral n. 006, Registro nº. 
656, fl. 166. Sem dúvida um primeiro passo para o reconhecimento e resgate da cultura negra. 

Hoje há um processo onde se busca resgatar a raiz das comunidades negras rurais, que 
fica claro nessa passagem de CARNEIRO; 
 

“As comunidades negras rurais, por sua vez, experimentam processos de 
reidentificação territorial na busca das origens de suas culturas e de suas 
territorialidades quilombolas. A nosso ver, há um processo de 
“requilombamento”, ou seja, estratégias políticas das comunidades negras 
rurais buscando os elos perdidos de suas origens ou os processos 
identitários coletivos para alcançarem a titulação de suas terras. Ao 
estudarmos questões agrárias e culturais na comunidade rural de São Pedro 
de Cima, situado no município do Divino, no norte da Zona da Mata 
mineira, percebemos sinais desse processo [...]. Outrora conhecida como 
São Pedro dos Crioulos – nome rechaçado e coibido pela comunidade negra 
aí existente –, São Pedro de Cima – como hoje é chamada – busca sua 
identidade e sua territorialidade negra." 

 
Nesse processo de busca pela raiz da comunidade, junta-se a busca pelo o nome antes 

rechaçado - São Pedro dos Crioulos - uma ação indentitária, uma vez que esse nome fora 
negado pela tentativa de se enquadrar um padrão elitista, preconceituoso e que impõe padrões 
irreais. 

A distribuição espacial de São Pedro de Cima apresenta um suposto “centro”, na parte 
mais baixa onde estão alguns dos principais fixos de convívio social, sendo eles: a Escola, a 



Igreja (Católica), a venda, o pequeno e recém-inaugurado Posto de Saúde, o campo de futebol 
e um “botequim”. Encontra-se também, relativamente próximo a esse “centro”, a Assembléia 
de Deus. 

 Já as casas estão distribuídas com um significativo distanciamento entre si 
dentro do vasto território, isto, considerando, por exemplo, a distância entre as casas situadas 
na baixada e aquelas, na parte mais alta. Há, no entanto, também aquelas famílias que 
possuem vizinhos próximos.  

Nota-se também que a delimitação das propriedades não possui nenhuma barreira 
artificial como cercas e muros. Em conversas com as pessoas notamos que eles sempre 
marcam onde a propriedade começa e termina a partir de uma rocha, uma árvore, algum meio 
de marcação vindo da própria natureza. 

A população da comunidade conserva alguns costumes, porém sofrem influências de 
outras culturas devido aos processos migratórios - principalmente a imigração - a população 
se encontra levemente miscigenada. E houve, também devido a esse processo, a introdução de 
uma outra religião e até mesmos novos costumes. 

 Na comunidade há um sentimento de topofilia para com o lugar. Algumas famílias 
desejam que os filhos continuem no campo assim como para trabalhar na propriedade para 
continuarem com a cultura, suas terras e com seus modos de vida que se deu pelo apego a 
terra proveniente de um ciclo familiar de gerações. 

Há também famílias que optam tentar a vida fora da comunidade. Acham que o meio 
urbano pode trazer condições melhores de vida. Porém às vezes isso não se comprova,  devido 
a falta de oportunidade. Isso se deve principalmente pela falta de escolaridade dessas pessoas, 
executando trabalhos precários e às vezes tão árduos como no campo, fazendo com que elas 
voltem ou não para a comunidade percebendo que o êxodo rural nem sempre é benéfico.  

 Há famílias que acham que preferem a ida para a cidade, demonstrando o perigo de 
que desapareça o processo de aprendizagem da produção e cultura agrícola quilombola 
passado por gerações.  

A comunidade nasceu como a maioria dos quilombos, em local de difícil acesso e 
ganhou uma maior acessibilidade a outras áreas com a construção da BR-116 que corta as 
proximidades. Apesar da nova acessibilidade a comunidade ainda é carente em vários serviços 
como saúde, o posto médico funciona uma vez por semana, falta de uma estrutura adequada 
escolar, apesar de melhorias recentes, ausência de uma farmácia, já que o posto médico local 
ainda não fornece remédios para a população, tendo que ir a cidade de Divino buscar  as 
atividades culturais.  

São Pedro de Cima tem como atividade econômica principal a agricultura, sendo ela 
exclusivamente familiar. É a principal fonte de renda da comunidade com cada família 
organizando sua produção, mas também existindo a plantação em consórcio. Muitos dos 
agricultores não possuem a titulação da terra, dificultando a participação em programas 
governamentais como o PRONAF1. 

As plantações comuns são de café, milho, cana e feijão, tendo também as hortas nos 
quintais de cada casa. O milho, cana e o feijão são produzidos para consumo da própria 
comunidade. Já o café é produzido para a venda, sendo ele o carro chefe da agricultura na 
comunidade. Existem sistemas de trocas de mercadorias, e o sistema de terço nas plantações. 
O sistema de trocas funciona com a permuta de mercadorias diversas entre pessoas da mesma 
comunidade e o sistema de terço geralmente funciona onde um produtor cede a terra e 
sementes e o outro planta, sendo o produtor que cedeu a terra e sementes ficando com a maior 
parte da colheita. 

                                                 
1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 



 Segundo relatos dos moradores da comunidade a paisagem antes da plantação do café 
era composta por árvores da mata nativa, pastos para o gado era uma paisagem natural.  Essa 
paisagem veio a se modificar com o domínio do café, principalmente a partir do incentivo 
lançado no Governo do presidente Figueredo, de plantar café na região.  

A partir de então todas as pessoas da comunidade plantam o café, sendo o carro chefe 
da economia local e das famílias que com o passar dos anos a paisagem é cada vez mais 
tomada pelas plantações do café, sendo lavouras criadas majoritariamente por membros da 
família, sendo reforçada a idéia de agricultura familiar. 

A agricultura familiar nada mais é que um segmento agrícola onde se produz 
excedentes agrícolas comercializáveis por meio do trabalho organizado por uma família. Na 
maiorias das vezes esses pequenos agricultores recebem algum tipo de assistência técnica 
governamental e têm acesso a crédito bancário, podendo contar com o trabalho de auxiliares. 

Em alguns lugares a agricultura familiar é a ponta-de-lança do desenvolvimento da 
agricultura e de sua integração na economia de mercado contrapondo outros lugares onde 
ainda permanece arcaica montada sobre a economia de subsistência. Também ele pode ser 
reconhecia como a única forma de produção capaz de satisfazer as necessidades da sociedade 
e em outros ela pode ser excluída e todo o desenvolvimento, sendo tolerada e desacreditada 
ate chegar ao pondo de ser eliminada por sua totalidade. 

A agricultura familiar em São Pedro de Cima pode ser classificada também como 
agricultura tradicional que é onde a atividade agrícola se apóia em conhecimentos acumulados 
por gerações transmitidos oralmente, adotando técnicas desenvolvidas no passado, com 
características menos agressivas ao meio ambiente e mais adaptadas às condições locais.  

No Brasil os grandes latifundiários dominam os pequenos e médios agricultores, por 
vários motivos. Um deles é de se obter mais terras - que é de forma ilegal na maioria das 
vezes – outro motivo  é de não estar perdendo apoio do estado para sua produção não cair e 
nem perder mercado para os mesmos. Os grandes empresários agrícolas, no seu modelo 
produtivista atingiram seu auge em 1980, sendo assim a produção desacelerou e teve uma 
diminuição constante de estabelecimentos assim como a marginalização dos agricultores 
familiares. Com isso há grandes problemas e empecilhos na evolução e da transformação das 
unidades de produção agrícola dos camponeses que não possuem qualquer subsídio nem do 
Estado e nem de ajuda de bancos, para que possam estar evoluindo tanto a qualidade e na 
quantidade da sua produção, quaisquer que sejam elas. 

Foi então a partir de uma visita nossa na comunidade que podemos notar as plantações 
e a importância delas para a comunidade, dando-nos a oportunidade de aprofundar e estudar 
cada vez mais a comunidade até chegar à idéia de um sistema coletivo de produção que será 
debatida a seguir. 

De inicio tínhamos pensado na implantação de uma cooperativa, porém o processo de 
implantação não seria tão viável por vários motivos apresentados a seguir passando por outros 
meios de sistemas de produção coletiva. 

 
COOPERATIVA  
 
A idéia inicial de se implementar o regime de cooperativa nos quilombos, tinha o 

objetivo de organizar a produção e disponibilizar o produto para venda em outras localidades, 
agregando valor ao processo produtivo, acabando com as oportunidades de proveito sobre os 
menos esclarecidos por parte de uma minoria, como é o caso dos atravessadores que se 
aproveita da vulnerabilidade das pessoas da comunidade para ganhar dinheiro. 

 



Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, 
para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de 
um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. 

Basicamente o que se procura ao organizar uma Cooperativa é melhorar a situação 
econômica de determinado grupo de indivíduos, solucionando problemas ou satisfazendo 
necessidades comuns, que excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente. 

A Cooperativa é então, um meio para que um determinado grupo de indivíduos atinja 
objetivos específicos, através de um acordo voluntário para cooperação recíproca. 

Uma Cooperativa se diferencia de outros tipos de associações de pessoas por seu 
caráter essencialmente econômico. A sua finalidade é colocar os produtos e ou serviços de 
seus cooperados no mercado, em condições mais vantajosas do que os mesmos teriam 
isoladamente. Desse modo a Cooperativa pode ser entendida como uma “empresa” que presta 
serviços aos seus cooperados. 

Como já dito anteriormente, o produto principal produzido pela comunidade é o café, 
sendo que na época de colheita é vendido para a cidade de Divino. Segundo relatos de 
moradores o preço do café a cada ano que passa cai e eles não tem a oportunidade de negociar 
o produto com compradores de outras cidades que pagam mais pelo café. Muitos deles 
preferem negociar apenas com o atravessador da cidade de Divino por motivos práticos, que 
vão da falta de transporte a empréstimos financeiros, que são descontados na venda do café. 
Outra coisa que vem a atrapalhar o lucro com a colheita é o preço do fertilizante que está em 
constante ascensão. Porém o foco principal que queremos extinguir da comunidade é a figura 
do atravessador, que explora dos produtores locais.  

A idéia da cooperativa surgiu principalmente para acabar com a figura do 
atravessador, que a nosso ver se aproveita da vulnerabilidade das pessoas da comunidade para 
ganhar dinheiro. A cooperativa  seria uma forma de organização para eles próprios venderem 
seus produtos, alem do café. Segundo o dicionário Houaiss cooperativa é uma associação 
gerenciada coletivamente em prol dos sócios. 

Nossa idéia era justamente essa, que os produtores se juntassem para gerenciar a venda 
dos produtos. Porém uma cooperativa não se baseia só na unidade de produtores, mas também 
na busca de um mercado consumidor próprio e fiel, em instalações  como galpão, em meios 
de transportes próprios, capacitação pessoal e um capital inicial alto, para eventuais prejuízos. 

Dentro da comunidade, constatamos que há uma grande desigualdade em todos os 
sentidos tanto de produção, de objetos de trabalho, de utensílios dentro da casa e de 
facilidades para crescer a sua produção. Visto isto colocando em prática o objetivo do 
trabalho tentamos implantar a cooperativa para que dessa forma todos tenham uma posição 
favorável, que faça com que o grupo apareça mais compacto e gerador de poucas 
desigualdades. Os quilombolas serão chefes de sua própria empresa que concentra suas 
relações sociais no âmbito local e seu comportamento econômico no mercado. O futuro dessa 
sociedade estará mais organizado e vai conseguir desempenhar um papel mais importante na 
sociedade, isto é, a capacidade do grupo de permanecer como referência de sua identidade 
estará longe de acabar. 

Pesquisando sobre o assunto e como poderia ser implantada essa cooperativa, vimos 
que não seria tão fácil assim. Uma cooperativa demandar altos custos, percebemos que 
primeiro deveríamos analisar se esta era uma demanda dos moradores da comunidade. De 
acordo com o que planejávamos dentre todas as atividades da cooperativa, a principal seria a 
venda da produção. Além da questão da organização da produção do café, pensamos também 
na comercialização de outros produtos como legumes e hortaliças. Também seria papel da 
cooperativa procurar levar instruções aos seus integrantes. Por isso, pensamos na criação de 
uma biblioteca e/ou uma sala de estudo, empregar cursos de alfabetização e de aprendizado e 
aperfeiçoamento de técnicas. 



Sendo raro a contratação de mão-de-obra externa, buscamos meios em que a família 
possa produzir e ainda respeitar o meio ambiente, aumentando a produtividade sem impactos 
ao meio ambiente, tendo um acréscimo no volume de produção.  

Junto com a cooperativa pensamos em incentivar o uso da agroecologia. A 
agroecologia é uma prática agrícola criada na década de 70, que surgiu para estabelecer uma 
base teórica para diferentes movimentos de agricultura não convencional em que se usam 
técnicas com materiais orgânicos para a prevenção de pragas e adubação de solo que visa 
plantar sem degradar, ou seja, cultivar em consórcio com a natureza. Segundo Renato 
Linhares (2006) “uma ciência que busca o entendimento do funcionamento de 
agroecossistemas complexos, bem como das diferentes interações presentes nestes, tendo 
como princípio a conservação e a ampliação da biodiversidade dos sistemas agrícolas como 
base produzir auto-regulação e, conseqüentemente, sustentabilidade”.  

Ao final da conclusão desse projeto de cooperativa, fomos consultar vários professores 
especialistas na área agrária e realmente vimos que não seria viável para a comunidade pois 
demandaria um investimento muito alto e principalmente mudar toda uma cultura já 
desenvolvida, ou seja, com esse projeto iríamos subordinar os produtores a um modo de 
venda que eles não estariam preparados para participar e iríamos criar uma nova maneira 
deles se organizarem para trabalhar. Entendemos que a implantação de um sistema como a 
cooperativa iria criar produtores voltados somente para o mercado, esperando sempre o maior 
lucro. Sendo assim, as raízes culturais poderiam se perder e a produção seria voltada 
totalmente para o mercado. 

Mesmo a idéia inicial não sendo essa, futuramente esse era o rumo que a cooperativa 
iria tomar, fazendo-se perder todos os ideais iniciais como o da agroecologia e o de fortalecer 
a comunidade como um todo. Queremos implantar um projeto sem que a cultura, a relação 
social e a conservação da natureza seja afetada. Isso pode ser explicado a um desejo de 
ruptura com a imagem de quilombola e uma reconstrução de produção voltada para o 
mercado.  

A partir de então a vontade de melhorar a vida das pessoas da comunidade passou a 
ser um desafio constante. Em conversas com professores e leituras vimos que no lugar de um 
sistema complexo como a cooperativa, a idéia de uma associação seria melhor. 

 
ASSOCIAÇÃO 
 
Associação, em um sentido amplo, é qualquer iniciativa formal ou informal que reúne 

pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns, visando superar 
dificuldades e gerar benefícios para os seus associados. Formalmente, qualquer que seja o tipo 
de associação ou seu objetivo podemos dizer que a associação é uma forma jurídica de 
legalizar a união de pessoas em torno de seus interesses e que sua constituição permite a 
construção de condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam isoladamente 
para a realização dos seus objetivos.  

Essa associação seria composta pelas pessoas da comunidade que estivessem dispostas 
a participar e que seus associados pudessem eleger democraticamente um representante que 
seria o responsável por representar as reivindicações dos associados. A formação de uma 
associação na comunidade seria uma organização menos complexa quando comparada a uma 
cooperativa, já que esta visa essencialmente colocar os produtos dos cooperados no mercado 
visando somente o lucro.  

 Além de reivindicar e formular alternativas para a venda do café, essa associação 
poderia também ir junto ao poder público e exigir melhorias na comunidade além da 
produção, como o funcionamento adequado do posto de saúde e do Programa Saúde da 
Família (PSF), melhoria na acessibilidade na comunidade, melhoria na telecomunicação como 



por exemplo instalação de telefone na comunidade, equipar a escola com uma biblioteca que 
atenda as necessidades dos alunos, pedir que na escola tenha ensino médio, no turno diurno e 
várias outras coisas na qual julgariam essenciais para a comunidade. 

Essa associação trabalharia para um desenvolvimento sustentável na comunidade, 
proporcionando educação, e formação aos sócios, aos habitantes da comunidade e 
principalmente aos jovens, que serão o futuro da comunidade. 

A associação poderia também trabalhar com a questão do meio ambiente. Em São 
Pedro de Cima passa um mineroduto da companhia SAMARCO. Na construção desse 
mineroduto provocou um grande impacto ambiental. Foram feitos vários cortes nos morros 
provocando nos períodos de chuvas o assoreamento das várzeas, que eram plantações de 
arroz, devido ao descenso de uma grande quantidade de terra. Com esse processo uma forma 
de cultivo foi extinta da comunidade e a indenização paga aos moradores foi absurdamente 
inferior ao que na verdade era de direito. 

Com a passagem desses mineroduto várias encostas ainda hoje, movimenta grande 
quantidade de massa, provocando desbarrancamento que prejudica a passagem da produção e 
dos pedestres. Só que quando isso acontece nem as pessoas da comunidade nem a prefeitura 
podem arrumar, fazendo com que os moradores esperem a própria empresa SAMARCO 
arrumar o estrago feito ficando a mercê da empresa, enquanto o poder publico finge que não 
vê. 

 A associação a nosso ver seria um órgão reconhecido que poderia facilitar a resolução 
desses problemas, pois seria uma ponte direta com a empresa, fazendo com que o prejuízo 
pelos estragos fosse os menores possíveis. 

Portanto a associação é uma forma bem mais ampla que a cooperativa. Já que o 
projeto tinha como objetivo proporcionar  melhores condições de vida para as pessoas de São 
Pedro, a associação nos parece ser o caminho mais promissor onde não se levaria em conta 
somente a venda da produção, mais também reivindicar direitos e melhorias para os 
problemas gerais da comunidade. Entendemos que a implantação da associação também 
poderia demandar a criação de uma biblioteca, de cursos de alfabetização, de corte e costura, 
de aperfeiçoamento de técnicas de plantio, tudo isso gerado com o dinheiro da própria 
associação e de investimentos publico - privado, principalmente publico. Não podendo ficar 
de fora o fortalecimento da cultura quilombola e o uso da agroecologia. 

Aos pensarmos nesse novo modelo, nos reunimos com alguns líderes locais para um 
conversa para explicitar nossas ideias e ouvi-los. Nessa reunião ficamos sabendo da existência 
de um conselho, onde algumas pessoas se reuniam uma vez por semana com o intuito de 
chegarem a um consenso, sobre o que a comunidade estava precisando. 

 
CONSELHO 
 
Como dito anteriormente o conselho em São Pedro de Cima funciona uma vez por 

semana com alguns membros que aceitaram aderir a ideia. O conselho funciona com reuniões 
onde as pessoas sugerem algumas melhorias para a comunidade, principalmente referente à 
produção. Na nossa última reunião, para citar como exemplo, o conselho estava discutindo 
como que os produtores poderiam vender seus produtos além do café na cidade. Essa proposta 
sugerida por eles no conselho, faz parte do nosso projeto para a comunidade. 

Nosso foco principal com esse projeto é viabilizar outras opções de venda para o café, 
porém não deixando de lado as outras coisas produzidas na comunidade. Também queremos  
incentivar os produtores a venderem outros produtos, como hortaliças e legumes para que a 
economia de cada família possa aumentar. 

A construção desse artigo nos remetia durante a pesquisa a outras questões que iam 
além das formas de organizações coletivas, já discutidas. Elas serão discutidas a diante, uma 



alternativa ao modo de plantio extensivo e degradante ao solo e, ainda, uma discussão sobre o 
emprego das duas maiores culturas da comunidade São Pedro de Cima. 

 
AGROECOLOGIA e ECONOMIA SUSTENTÁVEL  
 

Desde a crise da agitada década de 80, que a questão ecológica vem se fortalecendo. E 
pegando carona nessa idéia que direcionamos nossos olhares para a Economia Sustentável. 
Essa economia tem como foco a continuidade da produção de modo que se preocupam com o 
meio e sua preservação. 

É para minimizar gastos futuros que são pensadas formas de diminuí-los protegendo o 
meio, como explicado pela passagem: 

 
“o mau uso dos recursos naturais ao longo do processo produtivo não 
representa somente uma externalidade decorrente da degradação dos 
recursos ambientais, mas também um aumento nos custos de produção em 
função de uma maior demanda por insumos que esta degradação provoca.” 

Renato Linhares de Assis 
 

Segundo Caporal & Costabeber, a agroecologia “sob o ponto de vista conceitual e 
estratégico, tem como potencialidade apoiar processos de desenvolvimento rural”. E é essas 
ideias que fomos buscar e somá-las aos modelos de trabalho coletivo, para botá-las em prática 
à realidade de São Pedro dos Crioulos.  

A agroecologia tem em essência, que preservar o meio para maior rentabilidade da 
produção. Porém essa não é uma prática comum entre pequenos produtores, já que lhes falta 
técnica e auxílio necessários. 

Em nossa área de estudo encontramos vários processos de degradação, e que pela 
história local podem ser explicados. 

A região é cortada pelo mineroduto da Samarco. Esta obra levanta uma série de 
questões a cerca de sua construção. A região que é cortada apresenta algumas irregularidades 
com interferências gravíssimas à comunidade: como criação de encosta sem nenhuma medida 
de segurança para detenção desta e assoreamento da várzea onde era produzido arroz. 

 
• ENCOSTA 
O local onde a comunidade se situa pertence à região que é conhecida como Mar de 

Morros, devido a grande sinuosidade do relevo.  Em consequência da obras, intervenções 
junto à morros foram feitas no local, acentuando declividades antes suavizadas em sua 
morfologia. 

Essas declividades, durante o período das chuvas, estarão sujeitas a rompimento e 
movimentos de massas. Nenhum trabalho de avaliação de impactos ou de risco ambientais 
foram prestados, somente algumas indenizações foram pagas aos donos das unidades cortadas 
pelo mineroduto. 

 
• VÁRZEA 
Esta era a região onde a comunidade produzia arroz. A comunidade era auto-suficiente 

desse gênero alimentar enquanto, hoje em dia, não produz um grama sequer. 
Juntamente com a construção do mineroduto veio, também, o assoreamento da várzea. 

Devido às obras sem nenhum estudo prévio, como já citado, vários danos foram causados a 
comunidade e o único retorno fora às pequenas indenizações pagas. 

 
Outro problema que não é visível mesmo a um olhar atento, é o aumento da relação 

fertilizante/saca colhida. Antes, o café colhido na região era necessário 2 sacos de fertilizantes 



por alqueire - fora corretores químicos que são extremamente necessários nessas terras – para 
uma boa produção. Hoje já se usa 12 sacos e ainda não é garantia de boa safra. Essas são 
informações colhidas diretamente dos agricultores que demonstraram sua insatisfação em 
relação à situação. 

Uma alternativa muito recorrente a essa situação, não só em São Pedro de Cima, é a 
substituição da Cafeicultura pela Silvicultura, tema que iremos tratar logo abaixo. 

É buscando uma alternativa a esses problemas que fomos atrás das idéias da 
agroecologia, que poderia trazer um retorno a essa comunidade, procurando a “otimização do 
equilíbrio do agroecossistema como um todo” (Caporal & Costabeber) 

 
SILVICULTURA e CAFEICULTURA  
 
Como foi dito o café é o principal produto a ser produzido em São Pedro de Cima. 

Porém isso pode estar mudando com o passar dos anos com o advento do eucalipto. 
Há várias correntes de pensamentos sobre o eucalipto tanto de causas ambientais e 

socioeconômicas. O que podemos notar nos nossos estudos é um impacto negativo que a 
plantação de eucalipto pode causar na comunidade. 

Com o avanço do monocultivo de eucalipto crescem os problemas no campo. Devido 
ao assédio das empresas, pequenos agricultores acabam arrendando ou vendendo suas terras. 
Como conseqüência disso os agricultores se vem obrigados a ir para a cidade aumentando o 
desemprego e crescendo a violência.  

A prática do monocultivo na agricultura, ou seja, ter apenas uma espécie de planta 
numa imensa área de terra é, por si só, perversa. A monocultura representa a destruição das 
demais formas de vida porque afeta o clima, o solo, as plantas, os animais e, sobretudo, as 
pessoas. 

O eucalipto é ainda mais perverso porque se trata de uma planta exótica, que não 
existia na região do Brasil. Como foi adaptada para germinar em solos tropicais, a seu redor 
não nasce mais nada. Os cientistas passaram a chamar o monocultivo de eucalipto de "Deserto 
Verde" - e não de floresta, uma vez que uma floresta significa diversidade de plantas e 
animais.  

O eucalipto são plantações industriais, que visam lucro para capitalistas internacionais 
e causam muitos prejuízos. Para começar, essas empresas usam grande quantidade de veneno, 
os chamados herbicidas, para matar as demais ervas e não atrapalhar o eucalipto. O veneno 
desce para o lençol freático e contamina a água. As plantas de eucalipto, após o primeiro ano, 
precisam de 30 litros de água por dia para crescer, gerando um desequilíbrio hídrico na 
natureza. 

 Portanto essa atividade econômica tem repercussões negativas no meio ambiente e na 
sociedade como, por exemplo, a desertificação do clima, pois as plantações de eucaliptos 
precisam de muita água absorvendo as chuvas e água do próprio solo; ressecamento do solo e 
erosão, pois sete anos após o plantio as árvores são cortadas e o solo já empobrecido fica 
completamente exposto comprometendo usos futuros e perda da biodiversidade local, pois o 
eucalipto impede o desenvolvimento da vegetação natural alterando a dinâmica da vida dos 
animais.  

Por todos esses motivos é que queremos levar orientação à comunidade a respeito 
desse assunto que pode causar uma dependência econômica e não diversificada de produtos, 
que pode acarretar em problemas ambientais diversos, além de ficar a mercê das oscilações do 
mercado. 

O café também pode ser considerado uma monocultura na comunidade, porém é uma 
monocultura que não degrada tanto o meio ambiente. É lógico que o aumento de agrotóxicos 
poderá comprometer o solo no futuro. 



Em contrapartida a essa ideia que colocamos a agroecologia. Meios alternativos, como 
plantações consociadas a outras plantações e a vegetação nativa. Casos desses já ocorrem, e 
com o café. Alguns agricultores plantam café associado ao feijão para que o feijão retenha 
nutrientes necessários para o café. Assim como esse caso, pode ser utilizados trechos de mata 
para retenção do vento em culturas mais frágeis. 

Não em um primeiro momento, mas a substituição do café pelo eucalipto será muita 
mais prejudicial, tanto socialmente como ambientalmente e economicamente. 

O café é comercializado ano a ano, sendo sua plantação renovada ao esgotamento da 
lavoura. A existência do café permite que a comunidade ganhe dinheiro imediatamente, 
enquanto a plantação de eucalipto só poderá ser rentável no sétimo ano, quando acontece o 
corte. 

Na comunidade existem alguns proprietários que já possuem plantações de eucaliptos. 
Segundo relatos de moradores, onde se plantou eucalipto, ao redor não se planta mais nada, 
pois o solo ficou impróprio. O plantio do eucalipto deve ser  repensado na comunidade para 
prevenir futuros problemas. 

A agroecologia entra nessa questão visando ser uma alternativa para o modo de 
cultivo, para continuar com a produção do café de modo em que os impactos ambientais não 
sejam tão severos e que a produtividade possa aumentar. Vale ressaltar que não só para a 
produção do café e também para todas as outras lavouras. É importante entender que só há 
benefícios nessa associação entre natureza e agricultura.  

  
CONCLUSÃO 
 
Ao final, temos a clareza de quem decidirá os rumos e métodos adotados pela 

comunidade vai ser ela mesma. A certeza que temos é que deverá ser feita dessa forma, em 
coletivo, pois individualmente não resistirá às pressões sociais e sobrará a já antiga saída 
adotada pelo campo: o êxodo rural. 

A essa altura já não importa tanto qual será a forma adotada se é cooperativa, 
associação ou conselho. O importante é ver a comunidade de São Pedro de Cima buscar 
alternativas às formas impostas pelo status quo. 

O conselho que é uma realidade na comunidade, merece um estudo mais detalhado. A 
partir dele podemos contemplar todas nossas ideias, inclusive capacitar melhor os seus 
membros. Porém é necessário saber as limitações desse conselho, verificar se ele é bem aceito 
pela comunidade e se todas as pessoas participam. 

E através desses modelos de trabalho coletivo que  a comunidade poderá encontrar 
meios de sair da situação atual. Encontrando para os agricultores, oportunidade de venda para 
seus produtos, valorizando o trabalho e não deixando de aperfeiçoar os modelos de trabalho 
coletivo. 

É lógico que isso tudo vem acompanhado ao respeito por eles mesmo e a terra em que 
vivem pensando na perpetuação do trabalho agrícola naquele local. Buscamos com nossa 
proposta, não só, buscar meios alternativos de plantio, mas também regularizar o 
funcionamento do posto médico e a construção de um local de lazer e convívio social. 

Porém esses anseios que percebemos e relatamos durante nossas vivências não 
poderão ser imposto e só serão alcançados se forem construídos coletivamente na 
comunidade, apresentando bastante diálogo sobre possíveis problemas.  

Cabe a universidade  apoiar, incentivar e elaborar projetos, sempre com a participação 
da comunidade para que juntos, Universidade e comunidade, definir quais são as prioridades. 
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