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Esta pesquisa1 em geografia agrária e com interface com ações diversas de capacitação e doação de 
sementes,plantio em canteiros com túneis de sombrites,  está se desenvolvendo há 4 (quatro) anos consecutivos 
em territórios de comunidades tradicionais quilombolas no  Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Trata-se de um 
local com secas prolongadas caracterizado pelo clima semi-árido. Ela teve como objetivo a reintrodução de cultivos 
agroecológicos de legumes e verduras com a finalidade da melhoria de alimentação da população, principalmente a 
das crianças. Os objetivos específicos foram a introdução de manejos agroecológicos por meio destes cultivos numa 
interlocução com as práticas do passado das pessoas das comunidades. Assim, busca-se a manutenção de 
alimentos tradicionais nas comunidades foco da ação, bem como a introdução de legumes e verduras do urbano – 
itens que a população tomou conhecimento pelo processo de migração e por meio do mercado local. 

A linha teórica desta pesquisa-ação se baseia no desenvolvimento rural local e em práticas de manejos 
agroecológicos (Altiere, 1989). A metodologia de organização do projeto se pautou em metodologias qualitativas e 
reuniões com membros da comunidade: para definir quais famílias se iniciariam nos cultivos; quem participaria das 
oficinas e das capacitações necessárias; quais alimentos seriam cultivados; quais os princípios agroecológicos 
seriam introduzidos. Nessas reuniões avaliamos qual era a disponibilidade de água nas caixas de captação de água 
de chuva permitida para uso em cultivos, cuja resposta foi de apenas 12 litros/dia para pequenas áreas. Assim 
buscamos arranjos da permacultura (Mars e Ross, 2008) com canteiros de 1mx5m e adaptamos para a quantidade 
de água e para o clima das comunidades o uso de túneis com suportes de bambu e sombrites, buscando a redução 
do grau de evaporação da água e ataques de doenças. No que tange à pesquisa,  levantar dados para elaboração e 
análise do perfil das comunidades e de seus agricultores; analisar a resiliência dos agroecossistemas presentes e 
as práticas agrícolas mantidas pelos agricultores; monitorar os manejos agrícolas resultantes da interação dos 
saberes locais com o conhecimento acadêmico e dados da produção e pragas existentes foram as principais metas 
desta pesquisa geográfica. Essas subsidiaram sobremaneira as tomadas de decisão para as ações.  

 

O projeto se iniciou com 19 canteiros para 19 famílias de agricultores diferentes.  

Metodologias com base em oficinas conduziram o entendimento do teórico/prático dos princípios 

da agroecologia (Costa; Gianasi, 2011), da fertilização e do uso de biodefensivo. A organização 

da base de fertilização com “compostagens”, a construção dos canteiros com sombrites, a 

formação de mudas de legumes e folhas e o plantio delas consistiu na segunda parte da 

metodologia. Princípios agroecológicos de diversidade, de uso de plantas amigas e controle de 

                                                             
1
 Agências financiadoras: 

FAPEMIG: Ações de capacitação para promover cidadania aos agricultores(as) familiares das comunidades 
tradicionais quilombolas e de Moça Santa e Misericórdia em Chapada do Norte – MG e artesãs de Minas Novas no 
Vale do Jequitinhonha. 
PROEXT-MEC: Programa - Ações de capacitação para promover cidadania, armazenamento de água e ampliação 
da produção de alimentos para agricultores (as) familiares no Vale do Jequitinhonha - Quilombolas e artesãs(ãos). 
 



pragas foram sendo adotadas na sequência do projeto. O número de famílias que entraram no 

projeto ampliou no momento das chuvas de 19 para 36 e a adaptação do paladar das crianças e 

dos adultos aos novos alimentos, em um ano de projeto, permitiu definir novas escolhas e/ou 

manutenção das sementes. Os resultados evidenciados em 3 anos levaram a equipe de 

pesquisa-ação, em interação com a comunidade, a almejar novos desafios: pleitear a construção 

de caixas de 52.000 litros de água de chuva para alguns agricultores que mantiveram o cultivo 

durante 3 anos e que, sobretudo, tiveram excedente pequeno já colocado no mercado local. 

Novas expectativas estão sendo colocadas e buscadas pelos atores da pesquisa-ação e oficinas 

de biodefensivos novos foram ministradas, bem como avaliação da qualidade do projeto.   

Introdução 

O Vale do Jequitinhonha é uma mesorregião demarcada pelos limites interfluviais da 

bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, drenando porções do nordeste do Estado de Minas 

Gerais e sul do Estado da Bahia no Brasil. A mesorregião, e, especificamente uma parcela dela, 

o Alto do Jequitinhonha, apresenta peculiaridades específicas no âmbito socioambiental, 

socioeconômico, cultural e paisagístico. Contudo, a combinação desses fatores dificulta a 

reprodução da exploração da agricultura camponesa, não oferecendo a estabilidade e recursos 

naturais – principalmente a água – necessários para essa atividade nas comunidades estudadas 

no Alto Jequitinhonha. Desta forma, os índices sociais e econômicos dessas comunidades 

apresentam características típicas de um baixo dinamismo econômico. 

A manutenção e a reprodução da atividade camponesa são importantes para o equilíbrio 

e desenvolvimento regional, pois as atividades rurais ali realizadas, muitas vezes, se revelam 

como as mais sustentáveis diante da configuração da geomorfologia local somadas às 

peculiaridades das comunidades. Além disso, reproduzem modos e saberes locais seculares, 

que resultam no legado de um capital social único e nas características que são somente 

encontradas nas comunidades do vale, e, em especial,  nas comunidades estudadas nesse 

projeto-ação. Contraditoriamente e ao mesmo tempo apresenta estreita relação com a 

agricultura capitalista, por meio da migração. Essa relação cria a desterritorialização dos 

camponeses (Haesbaert, 2004), pois a vinculação com o sistema patronal, mesmo trabalhando 

sazonalmente, produz nos camponeses uma analogia simples - o balanço entre viver numa 

situação de deficiências em sua própria terra (produtiva e de consumo) e o do assalariamento, 

que muitas vezes é interpretado como benesses. Estar no urbano também cria possibilidades de 

trabalhos não ligados ao rural, como domésticas, faxineiras-horistas, pedreiros, vendedores, etc. 



Esses fatores acabam por atrair os camponeses para outros estados e se desvincularem do rural 

sem possibilidades de fixação. 

Vários traços deste fenômeno que desterritorializa o camponês podem ser identificados 

nessas comunidades rurais, porém, a forma mais visível, e talvez, a mais impactante exercida 

sobre a sobrevivência-reprodução da vida camponesa no Alto Jequitinhonha, seja realmente as 

migrações. Apesar desse fenômeno fazer parte do cotidiano dos lavradores por pelo menos cem 

anos (Ricardo, 1996 Citado Por Galizoni, 2000), acontecimentos do passado recente do Vale 

tem agravado esta situação.  A começar pelo ambicioso projeto do Governo militar na década de 

1970 - a crescente indústria siderúrgica exigiu do Estado estratégias para a criação de distritos 

florestais para a produção de carvão.   

 

 

Figura 1 e 2: Eucalipto nas bordas da chapada visto das grotas e  das varandas das 
casas dos camponeses. FONTE: COSTA, P. C. 2011. 

 

O Vale do Jequitinhonha se tornou vítima desde projeto quando o Instituto Estadual de 

Florestas (IEF) mapeou as regiões com maior aptidão para exercer esta função de fornecedora 

de matérias-primas (IEF, 1975 citado por CALIXTO & RIBEIRO, 2007). As pesquisas pelas 

regiões mais aptas não buscavam apenas de melhores condições agrônomas, como clima e 

solo, mas áreas que pudessem ser ocupadas e exploradas por empresas através de concessões 

dadas pelo governo sem grandes custos para ambas as partes. 



Como já citado, o Alto do Jequitinhonha possuí características próprias, uma delas é o 

fenômeno do complexo grota-chapada, descritos por Graziano e Graziano Neto (1983), que se 

baseia numa forte interligação entre homem e natureza. Os fortes contrastes paisagísticos, que 

vão das íngremes grotas até as planas chapadas, citados por Calixto e Ribeiro (2007) eram 

explorados pelos camponeses de forma a respeitar a sustentabilidade geomorfológica e hídrica, 

preservando os recursos naturais. Se, por entre as grotas – áreas rebaixadas com vertentes 

íngremes que formam vales encaixados – os agricultores mantinham a vida doméstica, próximos 

de fontes hídricas, onde plantavam pequenas lavouras de cereais e produziam alimentos em 

hortas; nas chapadas – vastas áreas elevadas e planas com bordas em formato tabular – 

reproduziam a atividade extrativista, de frutos nativos e ervas medicinais, retiravam madeira e o 

mais importante, privilegiavam a coletividades destas terras para a atividade pecuária em suas 

pastagens naturais, respeitando acima de tudo, os mananciais d’água. 

Se para os camponeses, os topos de chapadas eram de apropriação coletiva, ou no 

dizer local: seria “a própria natureza, não é de ninguém” (Graziano e Graziano Neto, 1983), para 

o Governo, a ausência demarcações informais e tampouco formais de propriedade, foi a lógica 

para considerá-la como terras devolutas. Sendo assim, logo as terras concedidas às empresas 

de reflorestamento e a paisagem eram transformadas. 

Pela argumentação do governo, haveria assim o incremento da renda e do emprego, 

através do incentivo, da coordenação e do planejamento para melhor aproveitamento da área 

(IEF, 1975 citado por Calixto & Ribeiro, 2007). Neste mesmo estudo, após ouvir e analisar as 

diversas opiniões sobre líderes comunitários; representante das empresas de reflorestamento; e 

políticos locais, os autores concluíram que a geração de empregos não pode ser negada, 

entretanto, os números [de empregos gerados] mostram ser bem tímido se comparado à 

agricultura familiar. 

Todos esses estudos e análises sobre a região estudada possibilitam o exercício de uma 

análise geográfica pelo profissional da geografia e nesse projeto em agrária. Dessa forma, as 

habilidades exercidas por esse profissional são imprescindíveis para compreender a dinâmica 

das transformações na paisagem, procurar, realizar, propostas e soluções e mitigar problemas. A 

análise da ação do governo, 40 anos depois de sua implantação, subsidia o profissional na 

avaliação dos variados aspectos e revela que os impactos gerados superam qualquer benefício 

à região. 

Os impactos gerados pela invasão e reprodução das monoculturas de eucalipto afetam 

principalmente a dinâmica socioambiental, desequilibrando o sistema secular, e agravando os 



obstáculos para o desenvolvimento regional sustentável. As comunidades camponesas, que 

antes apresentavam resiliência às oscilações climáticas – entre outros fenômenos que poderiam 

comprometer a safra anual dos grupos domésticos – agora passarm a enfrentar maiores 

transformações socioambientais que colocam em risco a reprodução destas atividades. Como já 

dito, os principais efeitos conferidos por estes impactos é o aumento do fluxo migratório, que por 

vezes, são definitivos para estados vizinhos. 

Atentos a preocupante situação, equipe de pesquisadores, dentre eles professores e 

estudantes do curso de Geografia do IGC-UFMG, se dedicam aos estudos dessas comunidades 

tradicionais rurais do Alto do Jequitinhonha (Costa et al. 2012) e à realização de ações para 

auxiliar agricultores a promover o desenvolvimento rural sustentável como forma de resistência 

aos impactos gerados pela invasão da silvicultura e das condições geográficas da região que se 

agravam, principalmente a escassez d’água. 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi, por parte da pesquisa, o de, através dos conhecimentos e 

das habilidades de análise geográfica, compreender as transformações das dinâmicas 

socioambiental e econômica no Alto Jequitinhonha. De pose dessas análises, propor e realizar 

ações para o desenvolvimento rural nas Comunidades Quilombolas de Moça Santa e 

Misericórdia, município de Chapada do Norte e a Comunidade Artesã de Coqueiro Campo, 

município de Minas Novas, estado de Minas Gerais. Para isto, foi necessário promover e 

incentivar a reintrodução de cultivos agroecológicos de legumes e verduras com a finalidade de 

melhoria de alimentação da população. 

 

Metodologia 

O Alto Jequitinhonha é marcado por contrastes e complexa dinâmica cultural e agrícola. 

Para a compreensão dos fenômenos decorrentes de eventos históricos se fez essencial a 

revisão bibliográfica sobre os fatores mais recentes. Não se poderia optar por somente trabalhos 

de caráter geográficos, uma vez que a complexidade da região demanda estudos de diferentes 

áreas científicas. 

Na prática, para o estudo do recorte territorial desta pesquisa, a opção metodológica 

adequada para alcançar os objetivos propostos foi o Diagnóstico Rural Participativo – DRP 

(Carvalho & Souza, 2009). Intrínseco à pesquisa participativa, o DRP permite diálogo entre o 

pesquisador e o pesquisado, de modo que ambos participem da criação de propostas de solução 



(Verdejo, 2006; Ramires & Pessôa, 2009). No contexto do recorte territorial, dialogar com os 

moradores permitiu o entendimento das transformações da paisagem e facilitou a elaboração de 

diversas possibilidades, entre elas, a de incrementar as ações a partir das interferências 

positivas dos agentes sociais nas comunidades locais. 

O embasamento teórico para as técnicas agroecológicas se dividiu entre as leituras de 

Altieri (1989) e relatos dos agricultores locais.  

Em cinco trabalhos de campo em intervalos mensais, pôde-se analisar os contrates 

paisagísticos da região; reconhecer as comunidades estudadas, bem como as culturas 

plantadas, principalmente as hortaliças; reunir com os integrantes interessados das 

comunidades; propor soluções específicas para problemas corriqueiros no âmbito de manejos 

agrícolas e implantar canteiros agroecológicos.  Foram registrados os resultados obtidos em 

momentos-chave por meio de entrevistas semi-estruturadas, questionários e fotografias. Por fim, 

efetuaram-se as análises dos questionários das famílias que permaneceram no projeto. 

 

Resultados e discussões 

O levantamento de dados dos agricultores em escala de amostragem por agricultor 

participante na pesquisa, conforme o tamanho do grupo de interesse, foi promovido pela 

aplicação de questionários com as entrevistas semi-estruturadas.  Foram aplicados no início do 

projeto 42 questionários e nas avaliações 39, todos em 2011 e 2012. Os questionários possuíam 

características de levantamento de dados quantitativos e cadastramento dos entrevistados. As 

entrevistas semi-estruturadas, por sua vez, buscaram informações relacionadas às condições 

socioambientais, aos manejos e as principais dificuldades na produção de alimentos nos 

agroecossistemas locais, entre outras questões que auxiliaram o entendimento dos fatores 

limitantes ao desenvolvimento e reprodução da agricultura familiar e camponesa, tais como os 

relatos históricos. 

Os dados coletados em campo de uma amostra de 39 pessoas (62,5% de Moça Santa, 25% 

de Coqueiro Campo e 12,5% de Misericórdia) e tabulados deram base para elaboração do perfil 

das comunidades inseridas no recorte territorial de estudo. A metodologia da pesquisa 

participante juntamente com as habilidades da imaginação sociológica, propostas pelo sociólogo 

Wright Millsi, permitiram a compreensão da realidade das comunidades rurais em sua dinâmica 

de atividades cotidianas e sazonais e os desafios corriqueiros dos agricultores para produção de 

alimentos e reprodução socioeconômica, como também auxiliaram no acompanhamento do 



comportamento dos agricultores durante o desenvolvimento das atividades propostas na etapa 

de ação. 

Além da maior quantidade de alimentos percebemos maior agrobiodiversidade nas hortas 

implantadas. Certas culturas antes dadas como impossíveis para região, efetivamente foram 

cultivadas, o que possibilitou a alimentação com produtos diversificados. Tais como rúcula, 

brócolis, variedades de tomates e de abóboras, almeirão, e outras. Algumas se destacam por 

serem novidades para estes produtores. Portanto, registrou-se mudança na alimentação para 

mais de 80% dos agricultores do projeto.  

Também houve uma comunidade que resolveu implantar mais canteiros e atender a toda a 

comunidade de forma comunitária, ou seja, vários canteiros para todas as famílias da 

comunidade de Misericórdia (FIG.3). Diferente do que ocorre nas outras duas comunidades onde 

as hortas estão nos quintais particulares de cada família. 

 

Figura 3: Produção de hortaliças comunitária em Misericórdia. COSTA, P. C. 2011. 
 

Como forma de enriquecer a biodinâmica dos agroecossistemas, foi sugerido também o 

plantio consorciado de hortaliças nos novos canteiros implantados. A inserção de plantas 

aromáticas e flores nos arredores do canteiro foram incentivadas através da distribuição de 

sementes. Entre estas, foram também distribuídas sementes de diferentes qualidades de 

verduras, legumes e temperos contribuindo para o aumento da agrobiodiversidadeii
. 

 

 



 

 

 

Figura 4 e 5: Produção de hortaliças facilitada pelo túnel. COSTA, P. C. 2011. 
 

Na maioria dos túneis implantados (FIG. 2) ocorreu algum tipo de invasão de insetos 

indesejados (FIG. 6 e 7). Entretanto, a quantidade de agricultores que utilizou defensivo natural é 

igual. O uso de defensivos naturais é um princípio importante da agroecologia por dois motivos: 

o primeiro é o combate de doenças e pragas sem a utilização de insumos químicos nos cultivos; 

o segundo é a estimulação do conhecimento local e da criação de novas receitas. 

 

Figura 6 e 7: Pragas na couve e no quiabo. COSTA, P. C. 2011. 
  

Mesmo em condições de estiagem prolongada e da baixa produtividade nos canteiros, 

quase 70% dos agricultores estão produzindo adubo orgânico e mais de 80% considera o 



produto final do processo de compostagem eficaz. Estes mesmo agricultores que perceberam as 

vantagens do uso deste substrato na produção de alimentos afirmam que farão compostagem 

futuramente. Consideramos este cenário como a aprovação dos agricultores pelas atividades 

propostas. 

Apenas a semeadura em bandejas não obteve bons resultados no início de sua 

implantação junto aos agricultores. O substrato adotado para esta atividade não favoreceu a 

germinação das sementes. Entendemos que a quantidade de terra local, areia, munha (carvão 

triturado) e adubo orgânico não estavam em proporção adequada para a germinação. Para isto, 

na mesma oportunidade da aplicação dos questionários, orientamos os participantes a retirar a 

areia do substrato e aumentar a proporção de adubo orgânico. No entanto, ainda não temos 

resultados desta sugestão, a qual será avaliada em nova visita de monitoramento de resultados. 

 

Conclusões 

         A contribuição da geografia agrária em projetos que envolvem tanto pesquisa teórica e 

empírica quanto ação é ainda um desafio aos pesquisadores. Principalmente quando o território 

da pesquisa é distante da cidade da universidade e o objetivo da ação é plantio em comunidades 

rurais e  capacitação de agricultores. Pois, há dependência do clima (chuva e seca) e de fatores 

independentes do controle do projeto pelo pesquisador, como a migração. Outras questões 

como o acúmulo de atividades tanto acadêmicas quanto de cunho pessoal em alguns momentos 

inviabilizam certas ações em partes do ano criando a necessidade de estratégias novas para 

cobrir todo o projeto. Gerenciar atividades de campo, com aulas e alunos bolsistas (horário, data 

de campo e atividades em campo que economizem tempo e dinheiro) e, por vezes, financeiras 

ainda são tarefas árduas para professores pesquisadores que precisam conciliar o tempo da 

universidade com o tempo dos projetos. 

 

No entanto, do ponto de vista da formação pedagógica e humana em geografia agrária 

não há melhor laboratório. Esses projetos propiciam capacitação para nossos alunos e bolsistas, 

além de voluntários de outras universidades. Ao participar ativamente das pesquisas e ações, 

aprendem como se organiza um campo, como se preparam as atividades do campo e como 

efetivamente lidam com as expectativas das comunidades e com as ações que lá se ampararam. 

           Sobre a produção de alimentos agroecológicos, em comunidades camponesas, e em 

especial ao incremento da alimentação na comunidade, é fato que a segurança alimentar, vista 



pela via da agroecologia, é uma possibilidade eficiente, barata e que necessita de maior 

articulação entre saberes das comunidades e órgãos de ação locais em consonância com a 

universidade. 
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