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RESUMO

Este estudo de monografia, em consonância com o projeto “Gestão de Recursos
Naturais e Geração de Renda no Vale do Jequitinhonha”, fomentado pelo CNPq, tem
como principal objetivo o levantamento e direcionamento de demandas da comunidade
rural de Mutuca de Cima, visando a implantação de ações-piloto nesta comunidade.
Além deste objetivo, este trabalho pretende ainda avaliar e dar maior consistência aos
resultados obtidos em intervenções anteriores, como o estudo de Caracterização Sócioantropológica da área do também vinculado ao projeto acima citado.
Para chegar aos objetivos foi aplicada a metodologia do DRP - Diagnóstico
Rural Participativo. A opção por uma metodologia participativa se deu pela importância
de valorizar os conceitos adotados pelos agricultores locais. Buscou-se verificar ainda
neste estudo se os métodos participativos podem realmente oferecer caminhos para
estimular a mobilização ativa das comunidades no planejamento e implementação das
ações propostas pelo projeto.

9

1 INTRODUÇAO
Os agricultores familiares do Vale do Jequitinhonha têm enfrentado muitas
dificuldades. Além dos problemas climáticos que comprometem a produção, há também
problemas advindos dos processos de desenvolvimento excludentes pensados para a
região, que acabaram por interferir no modo de vida dos pequenos agricultores.
De um lado este processo de desenvolvimento pensado para a agricultura,
introduziu

práticas

modernas

no

contexto

do

capitalismo.

Qualificando

equivocadamente, a agricultura brasileira como homogênea e desconsiderando as
peculiaridades do pequeno agricultor familiar, a extensão rural promovida pelos órgãos
do governo difundiu práticas agrícolas da Revolução Verde pelo meio rural do país.
Por outro lado, os pequenos agricultores do Vale do Jequitinhonha sofreram
impactos sociais advindos da chegada das ‘reflorestadoras’ nas imensas áreas de
chapadas presentes nesta região. Pensando em um “desenvolvimento” que aproveitasse
as terras, supostamente “ociosas”, das chapadas, a partir da década de 70 o governo
começou a estimular o plantio de grandes ‘reflorestamentos’ de eucalipto na região. As
empresas ‘reflorestadoras’ ocuparam as terras de reserva dos pequenos agricultores,
desmataram quase toda vegetação natural das chapadas, forçando uma maior repartição
das terras pelos agricultores, dentre outras hipóteses-problema que serão abordadas
neste estudo.
A combinação dos fatores expostos, aliado à acentuação da instabilidade
pluviométrica na região, gerou uma reação em cadeia provocando outro grande
problema: grande parte dos agricultores migrou da zona rural para as cidades em busca
de alternativas de emprego, provocando uma forte migração na região, que acontece
ainda hoje.
A migração sazonal dos trabalhadores rurais do Jequitinhonha, principalmente
com destino às usinas de açúcar e álcool de São Paulo, que supre a mão-de-obra ainda
necessária no corte de cana e na colheita do café no sul de Minas Gerais, é muito intensa
na região e acontece principalmente nos meses de seca, quando o trabalhador rural está
sem alternativas de sobrevivência, e como última opção, deixa sua família. Foram
muitos os estudiosos que escreveram sobre a migração sazonal e o êxodo rural no Brasil
e na região do Jequitinhonha (MARTINS, 1981) este trabalho não aprofundará nesta
questão, mas ela será considerada no contexto ao qual a agricultura familiar desta região
se insere.
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Diante de tantos problemas processuais, entidades civis organizadas, instituições
públicas e religiosas tentam através de ações na região propor saídas para o trabalhador
rural, envolvendo na maioria dos casos os conceitos da agroecologia. Este paradigma
tem por objetivo desenvolver, junto aos produtores rurais, uma proposta de agricultura
que garanta a sobrevivência, ao mesmo tempo em que respeite os costumes rurais, o
meio ambiente, otimizando o uso da biodiversidade e considerando as particularidades
do sistema de produção praticado pelos agricultores.
Através de diversas parcerias estas entidades civis, instituições publicas e
religiosas desenvolvem projetos, como construção de caixas de captação de água de
chuva,

barragens de contenção e armazenamento de água pluvial, e outros como

propostas de resultados em curto prazo. Em longo prazo, desenvolvem projetos de
proteção e recuperação de nascentes, melhoria e recuperação de solos degradados,
fortalecimento ou introdução da apicultura, discussões de gênero no campo,
comercialização dos produtos dos agricultores, dentre outros. Elas conseguem, através
da participação popular local, promover mudanças estruturais tanto no aspecto da
solução de problemas práticos quanto psicológicos e sociais.
Enveredando neste modo de pensar, a ACRAVAN (Associação Cooperativista Regional
dos Trabalhadores Agro-extrativistas em Defesa do Meio Ambiente e da População do
Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas), pequena associação de trabalhadores rurais,
esboçou um projeto de desenvolvimento alternativo para algumas comunidades dos
municípios de Berilo, Virgem da Lapa, Coronel Murta, Grão Mogol e Josenópolis,
localizados no médio Jequitinhonha de acordo com Figura 1. Estes municípios terão
comunidades atingidas pela barragem de Murta, da qual os processos de instalação já
tramitam nos órgãos competentes de Minas Gerais. O principal objetivo do projeto
pensado pela ACRAVAN é o de otimizar a produção agrícola dentro do contexto
ecológico da região, priorizando o enfoque em áreas degradadas pelo uso inadequado do
solo. Para isso a solução estaria na gestão integrada dos recursos naturais inserida no
contexto sócio-cultural da região.
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O projeto prevê ações em cinco municípios localizados no médio curso do Rio
Jequitinhonha e tem como principal objetivo a elaboração de uma proposta de
desenvolvimento alternativo para as comunidades rurais distribuídas nestes cinco
municípios: Coronel Murta, Berilo, Josenópolis, Grão Mogol e Virgem da Lapa. Ao
todo são 22 comunidades rurais: Barra do Salinas, Pachecos, Água Boa, Pedra de
Amolar, Biquinhas, Mutuca de Cima, Mutuca de Baixo, Praxedes, Pianos, Córrego dos
Veados, Vacaria, Retiro, Porto Mandacaru, Córrego dos Paulistas, Lagoinha, Santana,
Marimbondo, Limoeiro, Canjuão, Justinos, Lavrinha e Sete Canais. Onde seriam
trabalhados de forma participativa, projetos de irrigação, captação de água de chuvas,
recuperação de vegetação nativa em torno de nascentes e córregos, dentre outros.
No âmbito do projeto CT-AGRO foram feitos trabalhos de campo,
reconhecimento da bibliografia existente sobre a região, visitas a ONG`s e entidades
civis que atuam na Região com projetos de Agroecologia, contatos com o Poder Publico
e instituições locais com o propósito de estabelecer o contato e a articulação com
possíveis parceiros. Pudemos observar em visitas a campo a notoriedade das
experiências agroecológicas conduzidas pelos agricultores rurais de Turmalina, Minas
Novas e Chapada do Norte sob monitoramento da ONG CAV.
O objetivo do projeto, denominado “Gestão de Recursos Naturais e Geração de
Renda no Vale do Jequitinhonha” vai ao encontro da filosofia de vida no campo
pensada nos moldes da agroecologia, e tendo como exemplo os projetos de ação
desempenhados pelas instituições publicas e entidades civis atuantes na região.
A partir de tantas demandas por mudança na agricultura da região, o projeto de
desenvolvimento alternativo ganhou força e, utilizando a assessoria do GESTA/UFMG
pode ser viabilizado. O GESTA – Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais e projeto
de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais - formatou este esboço de projeto
feito pela ACRAVAN e foi a busca de recursos para implementá-lo. O Conselho
Nacional de Pesquisa e Tecnologia, CNPq, aprovou o projeto no edital denominado CTAGRO e a partir de sua aprovação, as ações no local já começaram.
A necessidade de um reconhecimento mais preciso das comunidades e famílias
envolvidas no projeto foi motivo de um levantamento de caracterização sócioantropológica realizado pela equipe de estudantes e profissionais de sociologia e
antropologia do GESTA na fase inicial de implementação do projeto. O relatório do
trabalho tem subsidiado as propostas e estratégias a serem traçadas para a as
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comunidades inseridas no projeto, bem como foi alicerce ao planejamento deste projeto
de monografia.
Este estudo de monografia está vinculado à bolsa de pesquisa do projeto “Gestão
de Recursos Naturais e Geração de Renda no Vale do Jequitinhonha” e consiste no
levantamento e direcionamento de demandas da comunidade rural de Mutuca de Cima,
para que sejam implantadas ações-piloto nesta comunidade. Um outro objetivo desta
monografia é de avaliar os resultados obtidos nas entrevistas individuais durante o
levantamento antropológico. Para chegar aos objetivos foi aplicada a metodologia do
DRP - Diagnostico Rural Participativo. A opção por uma metodologia participativa se
deu pela importância de valorizar os conceitos adotados pelos agricultores locais. É
também objetivo deste estudo verificar se os métodos participativos podem realmente
oferecer caminhos para estimular a mobilização ativa das comunidades no planejamento
e implementação das ações propostas pelo projeto.
Baseando no levantamento sócio-antropológico a equipe do DRP chegou à
conclusão de que a comunidade de Mutuca de Cima seria o melhor lugar para trabalhar
com a metodologia devido à animação dos moradores, aliada ao agravamento dos
problemas de gestão de recursos naturais notados nesta comunidade. A população da
comunidade de Mutuca de Cima está distribuída nas bacias dos córregos Mutuca e
Brejo, afluentes do rio Salinas, e pertence ao município de Coronel Murta, um dos cinco
municípios contemplados no projeto de desenvolvimento local proposto pela
ACRAVAN.
Destarte espera-se que o estudo de monografia em consonância com o Projeto da
ACRAVAN, doravante denominado projeto do CT-AGRO, desencadeie iniciativas
estruturantes para solucionar problemas desta, e futuramente de outras comunidades
rurais, visto que a população que nos recebeu aspira que nosso empenho transforme-se
efetivamente em melhorias reais.
1.1 Objetivos
O principal objetivo deste trabalho de monografia consiste no levantamento e
direcionamento de demandas da comunidade rural de Mutuca de Cima, e a viabilidade
de implantações de ações-piloto nesta comunidade, através do DRP, verificando se esta
metodologia pode oferecer caminhos para estimular a participação ativa das
comunidades no planejamento e na implementação dos métodos propostos pelo projeto
14

CT-AGRO através das ações-piloto. As ações propostas pelo projeto, como por
exemplo, a construção de cisternas de captação de água de chuva, envolve um trabalho de mobilização,
cidadania e emancipação das famílias.

Além do objetivo citado acima, tem-se ainda a idéia de avaliar os resultados do
levantamento sócio-antropológico já conduzido na comunidade a partir de entrevistas
individuais realizado por membros do GESTA.
Este trabalho tem também como objetivo definir métodos e ações práticas a
partir dos conceitos da agroecologia na solução dos problemas percebidos, além de
definir a partir do trabalho com a população, os locais prioritários para a implantação de
práticas agroecológicas e técnicas para convivência com a seca (caixas d’água,
recuperação de nascentes, irrigação de baixo custo e melhoria dos solos)
Diagnosticar os principais problemas advindos da erosão acelerada na região, e
como os moradores convivem com ela, percebendo a sensibilidade ambiental dos
moradores diante do problema.
1.2

Justificativa
A proposta de desenvolvimento alternativo para os municípios inseridos no

projeto “Gestão de Recursos Naturais e Geração de Renda no Vale Jequitinhonha,
Minas Gerais” partiu de um representante da população, que já foi aluno da Escola
Família Agrícola da região e membro da ACRAVAN, este motivo por si só já justifica a
realização de um estudo que vá contribuir para o êxito do projeto.
A falta de estudos e dados sobre esta região torna-se outra justificativa relevante
para a escolha da área e do tema a ser abordado, aliado a escassez de programas e
iniciativas que apóiem a população em questão.
A escolha pela comunidade de Mutuca de Cima como objeto de estudo de caso,
deve-se a carência geral a qual sua população está sujeita, o que foi percebido por
pesquisadores do GESTA em viagens a campo pela área de estudo desde 2002, e no
início de 2005. Nesta comunidade em especial, notou-se uma amplitude maior nos
problemas ligados a agricultura, a escassez de água - sobretudo devido a diminuição da
quantidade de água das nascentes – manejo dos solos.
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2 UM PANORAMA DA AGRICULTURA
2.1 A Agricultura convencional e suas conseqüências na agricultura familiar do
Jequitinhonha
O “novo” período tecnológico da história surgido a partir da Segunda Guerra
Mundial é denominado por (SANTOS, 1993 e 1997), e em várias de suas obras, de
período técnico-científico-informacional. Este momento se diferencia dos demais no
contexto do capitalismo, pois, segundo (SANTOS, 1993 e 1997), tomou novas formas e
conteúdos no processo de reprodução e consumo. Esse modelo foi implantado nos
países periféricos a partir de 1960, desde então o Brasil passou por fortes mudanças
estruturais em todos os setores, inclusive na agricultura.
Tal período é marcado pela forte presença da técnica, da ciência e mais
recentemente da informação na reestruturação do espaço e remodelação do território,
que para (SANTOS, 1993) são essenciais às produções hegemônicas, que necessitam
desse novo meio geográfico para sua realização. Através do desenvolvimento acelerado
das técnicas de produção e o incremento de tecnologias, o homem transitou de uma
produção agrícola mais independente, adaptada aos ciclos biológicos, baseada nos
conhecimentos próprios e recursos internos, para uma produção agrícola estruturada em
um modelo técnico composto basicamente por adubos químicos, agrotóxicos, sementes
geneticamente melhoradas e mecanização. Esse período tecnológico ficou conhecido
como revolução verde.
A revolução verde foi patrocinada sobretudo pelos cientistas e empresários norte
americanos, desde 1943 os EUA vinham desenvolvendo vários experimentos com
cultivares de alta produtividade em território mexicano, principalmente com as culturas
de trigo e arroz (ELICHER, 2002).
Esse processo de modernização tecnológica da agricultura prometia aumento da
produtividade e solução para a crise de produção de alimentos, agravada com o
esvaziamento das áreas rurais e inchaço das áreas urbanas. Este período também foi
marcado pelo aprofundamento das relações capitalistas no campo, com, por exemplo, o
uso do trabalho assalariado, produção para o mercado e constituição de verdadeiras
empresas rurais, que nada tem a ver com antigas propriedades rurais familiares.
(AMSTALDEN, 1991)
Para muitos autores a principal característica da agricultura é a singularidade que
ela possui na medida que ela se caracteriza por desafiar o senso comum formado pela
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lógica industrial. Estes autores ressaltam a especificidade agrícola. A maioria dos
estudos do setor agrícola não leva em consideração esta singularidade, utiliza-se da
lógica industrial, pois consideram a agricultura uma produção fabril industrial,
ignorando sua especificidade, (VEIGA, 1991).
Para alcançar os resultados prometidos pela agricultura moderna era preciso
haver uma homogeneização e uma simplificação no sistema no sistema agrícola
convencional o que provocaria uma brusca mudança. As práticas usuais de produção
como o uso de esterco, adubos verdes, consórcio e sucessão de culturas, sementes
"crioulas" e arados com tração animal seriam substituídos pelas novas técnicas
modernas contidas no "pacote" tecnológico de modo que este desse conta de controlar o
ambiente e garantir o alto rendimento das culturas.
De acordo com (ELICHER, 2002) as “sementes mágicas” sugam duas vezes
mais os nutrientes do solo e necessitam de irrigação controlada rigorosamente, isso
significou gastos de equipamento para se levar água onde se necessitava, o que só era
financeiramente viável aos latifundiários, que podiam dispor desse investimento. O
pequeno agricultor, por insuficiência de recursos, sentiu uma queda geral na produção e
conseqüentemente, na renda e por conseguinte na auto-estima, logo na qualidade de
vida.
Os investimentos por parte dos governos dos países “subdesenvolvidos” e até
mesmo do Banco Mundial, só chegou aos latifundiários produtores de monoculturas de
exportação, relegando aos pequenos o discurso de ineficiência e entrave à modernidade
da agricultura.
Em escala mundial a revolução verde aprofundou a dependência econômica dos
países “subdesenvolvidos” principalmente quando se leva em conta que o maior gasto
dos governos passou a ser com insumos agrícolas fundamentais para garantir os
resultados ótimos desses cultivares e que estes são controlados, em sua maioria, por
companhias agro-industriais transnacionais.
De acordo com o exporto, conclui-se então, que este modelo de agricultura
moderna não se adaptou a regiões carentes de recursos financeiros como o Vale do
Jequitinhonha. Os gastos em equipamentos, insumos, químicos, irrigação, só era
financeiramente viável aos grandes produtores, os pequenos se viram diante de uma
situação insustentável. Porque a agricultura moderna não se deu bem no Brasil,
sobretudo no Jequitinhonha? Para AMSTALDEN os fatores foram muitos dentre eles os
de diferença climática, diferentes padrões ecológicos, econômicos e sociais.
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(...) a diversidade de fatores climáticos e biológicos, e dos
múltiplos relacionamentos, que naturalmente existem nas
regiões temperadas e tropicais, aliada aos diferentes padrões
ecológicos, sociais e econômicos que esses fatores geram,
explica porque é impossível estabelecer-se, em um país tropical,
um modelo de agricultura com tecnologias importadas de paises
temperados. (AMSTALDEN, 1991, p. 34)
Então o lavrador, que em sua maioria era um agricultor familiar, não
conseguindo acompanhar a evolução tecnológica na agricultura, por alguns dos motivos
mencionados anteriormente, foi estigmatizado e considerado fracassado, ultrapassado,
atrasado em relação aos agricultores que produziam na lógica da agricultura moderna. A
auto-estima da maioria dos trabalhadores rurais tenderia a diminuir quando eles próprios
se “convenceriam” de que seu modo de produzir não obtinha mais êxito.
É percebido também na região de estudo uma resistência inconsciente, da parte
de alguns agricultores, a todo esse processo de modernização da agricultura acontecido
sobretudo na década de 1970, que permanecendo ligados às suas propriedades
continuaram praticando uma agricultura de subsistência. Mas foi também absorvendo,
aos poucos, algumas práticas de manejo introduzidas pela revolução verde.
Analisando a realidade da agricultura, vemos que sem dúvida houve um avanço
no processo de modernização na produção agrícola e uma profunda penetração do
capitalismo, nas suas diversas faces depois da Segunda Guerra Mundial, e que o
pequeno agricultor rural acabou sendo a parte lesada neste processo.

2.2 – A necessidade de mudança de paradigma
Diante do exposto, conclui-se que há uma necessidade de mudança de
paradigmas na agricultura, principalmente na agricultura praticada pelos pequenos
agricultores. Os agricultores, principalmente os menores, foram pressionados a produzir
utilizando o “pacote” moderno trazido pela revolução verde. Porém os insumos,
sementes híbridas, tratores, etc, fazem parte de outro interesse capitalista: o de
movimentar outros setores econômicos, dos quais os países mais desenvolvidos detêm o
controle.
A agricultura convencional não foi implantada por produzir mais
e mais seguro, mas para se abrir a agricultura como mercado
para produtos industriais, e toda pesquisa não visou melhorar
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variedades, mas faze-las completamente dependentes do
“pacote” agro-químico. (ELICHER, 2002, p.16)
Algumas pequenas propriedades ainda conseguem produzir nos moldes da
agricultura convencional. Porém este tipo de agricultura carrega muitos problemas,
inclusive no que tange a preservação dos solos, a saúde dos alimentos a serem
consumidos e a sustentabilidade social de quem os produz.
A preocupação de quem produz com o princípio da agricultura moderna é de
conseguir contentar o mercado com sua produção, com o objetivo de sempre aumentar a
produção, não importando com os meios utilizados no processo. Isto acontece,
principalmente, nos cinturões verdes que rodeiam as regiões metropolitanas, onde se
localiza o pólo de produção de hortifruticultura que atende a demanda urbana.
Os centros de abastecimento ficam encarregados de receber e distribuir os
alimentos para consumo dos moradores das cidades. Muitas vezes estes centros
abastecem cidades onde os produtores rurais produzem alimentos e vendem o
excedente, a população deixa de comprar os produtos locais para comprar os produtos
que vêm do CEASA.
No que diz respeito à mão-de-obra utilizada na agricultura moderna, esta se
utiliza trabalhadores sazonais e assalariados, muitas vezes não preocupando com a
sustentabilidade social dos trabalhadores. Estes ganham por produtividade, o que leva a
concluir que socialmente este tipo de agricultura não garante a segurança financeira do
trabalhador do campo.
Tendo em vista tantos problemas apresentados pela agricultura convencional o
mundo passa por uma reestruturação do sistema agroalimentar. Não só pelas
dificuldades vividas pelos produtores, mas também pela cobrança dos consumidores.
Muitos consumidores estão se preocupando com a origem dos produtos que consomem.
Procuram por uma alimentação natural e saudável, levando em conta os valores sociais
e ambientais, com isso os produtos orgânicos estão ganhando o mercado, e são
geralmente consumidos por pessoas que compõem a fatia mais instruída da sociedade.
Espera-se com a mudança nos hábitos alimentares, não só a segurança no aspecto de
saúde do alimento, como também a sustentabilidade social que o processo de produção
deste alimento possui ou não. Ou seja, a mudança é uma necessidade, não só pelo ponto
de vista da saúde, como também o ambiental e social.
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A agroecologia pode oferecer soluções para a agricultura familiar aliando a
recuperação e conservação do meio ambiente, resgatando a auto-estima do lavrador a
medida que este mantenha sua segurança alimentar e produza alimentos saudáveis,
trazendo uma sustentabilidade ecológica e social. Enquanto na agricultura moderna a
lógica é produzir para o mercado, o que deixa o agricultor vulnerável a qualquer
situação mercadológica, a lógica na agroecologia esta fundamentada em uma proposta
de agricultura que não crie dependência, ou seja ha uma preocupação em garantir a
interdependência do agricultor em relação a segurança alimentar. Depois de consolidada
esta auto-suficiência o agricultor pode pensar na comercialização de produtos
diversificados, não se trata de substituir toda a produção para ter uma renda, mas a
comercialização do excedente ou de um produto específico que tenha o certificado do
agricultor. Com a renda da venda destes produtos o agricultor terá acesso a bens de
consumo que não são produzidos em seu estabelecimento, assim como os bens trazidos
pela vida moderna. Assim a agroecologia aumenta as possibilidades de o agricultor
continuar em seu local de vivencia onde está inserido histórica e culturalmente, onde ele
se identifica.
É necessário um esforço da pesquisa no sentido de uma
transição para uma nova agricultura onde a manutenção e o
aumento da fertilidade do solo, a preservação de outros recursos
naturais e a permanência dos recursos naturais das populações
rurais sejam partes de um modelo de desenvolvimento com
novas formas de produção e organização social. (CARMO,1998,
p. 225)
A agricultura alternativa é definida por ALTIERI como
(...) uma tendência que tenta fornecer produções sustentáveis
através do uso de tecnologias e manejos ecologicamente sadios.
As estratégias baseiam-se em conceitos ecológicos tais que com
seu manejo resulte na reciclagem de nutrientes e de matéria
orgânica otimizados, fluxo e sistemas energético fechados,
população de pragas e pestes equilibrados e crescente múltiplo
uso da terra. (ALTIERI, 1989, p. 46)
Da natureza retira-se tudo, matéria prima para a adubação verde, cobertura
morta. A agrossilvicultura e o uso do adubo animal demonstram esta retro-alimentação
entre os diferentes elementos da natureza. Ao contrário da agricultura convencional
consome consideravelmente mais energia que a agricultura orgânica, principalmente
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devido ao maior uso de petroquímicos. A agricultura convencional possui uma baixa
eficiência energética, ou seja, a maior parte da energia gasta no processo produtivo é
introduzida e em grande parte dissipada. Enquanto na agricultura orgânica a energia é
na maioria das vezes reciclada.
Alguns agricultores vêem nos produtos orgânicos um grande filão do mercado.
Há exemplos de distribuidoras de produtos orgânicos, principalmente nas grandes
cidades, que apesar de utilizarem técnicas da agricultura orgânica possuem uma
organização convencional: mão de obra assalariada, produz por conta própria mas
também compra de outros agricultores controlando o mercado desses produtos, vende
seus produtos em qualquer mercado incluídos os supermercados de grande distribuição
nas grandes cidades.
A produção orgânica é mais saudável, natural, por isso cresce a demanda destes
produtos no mercado, sobretudo nos países ricos e na classe média dos que não são
ricos. A agricultura orgânica é sustentável do ponto de vista ambiental, da conservação
da biodiversidade, da segurança alimentar e no aspecto social fundamental para o
trabalhador, ou seja, se economicamente justo.
Os princípios da produção orgânica são o de não utilizar fertilizantes químicos e
substituição de insumos. As sementes devem ser certificadas, as práticas de conservação
de solo e água devem ser respeitadas e seguidas, métodos de reciclagem de lixo
orgânico etc. A produção orgânica baseia-se na rotação do cultivo, prolongando-se por
alguns anos para se tornar competitiva com a produção convencional. Quando em
harmonia, em condição de seca, por exemplo, a orgânica é mais eficiente que a
convencional.
Para controle de pragas usa-se a rotação de culturas, plantas supressoras, plantas
armadilhas, irrigação e solarização. Contra as invasoras utiliza-se lavra, ceifa, pastoreio,
época de semeio e transplantio, capina manual etc.. O modo simples de operacionalizar
a agroecologia, utilizando os recursos da natureza, é uma de suas maiores vantagens. O
manejo do solo na agroecologia baseia-se na rotação do cultivo, na introdução de
adubos orgânicos, que fortalece e fertiliza o solo.
A agricultura familiar tem características de diversificação de
atividades vegetais e animais e o trabalho em pequena escala que
permitem o desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente
e socialmente sustentável (CARMO, 1998, p.31)
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Na pequena propriedade é utilizado o chamado sistema de policultura-pecuária,
considerado uma mescla ideal de diferentes técnicas, foi se aperfeiçoando ao longo do
tempo até atingir um equilíbrio numa relação especifica entre um grande numero de
atividades agrícolas e de criação animal.
Na agricultura familiar o agricultor tem mais possibilidades de trabalho, por
exemplo, a agricultura familiar permite de usar técnicas agrícolas naturais e orgânicas,
de não usar mão de obra assalariada então de não gerar exclusão social, de criar
pequenos animais, de diversificar a produção (defendendo a biodiversidade e a
fertilidade da terra), de não ser dependente do mercado internacional porque pode criar
e desenvolver mercados locais e particulares.

2.3 - A agricultura familiar no vale do Jequitinhonha: Um resgate histórico
A região do Vale do Jequitinhonha é muito conhecida, inclusive em nível
mundial, pela falta de condições básicas de sobrevivência a qual sua população está
sujeita. A carência de água, alimentação adequada, educação, empregos, além dos altos
índices de pobreza e miséria são os principais problemas citados pela mídia, nem
sempre sustentada em um conhecimento sistemático da região. No entanto, a região que
hoje carrega o estigma de “vale da miséria” - estigma que vem contribuindo para
difundir uma imagem homogeneizadora da região - já foi uma das mais prósperas e
populosas do estado.
No início do século XVIII, todo norte e nordeste do atual estado de Minas Gerais
se encontrava circunscrito ao antigo Termo de Minas Novas, da Comarca de Serro Frio.
O Termo de Minas Novas - repartição territorial assim denominada pela Coroa
portuguesa - uma grande extensão de terras desde a margem direita do Rio São
Francisco até o nordeste do estado, onde hoje se localiza o Vale do Mucuri, ocupava
uma área de 140.692 km2, que correspondia a um quarto da área total do território
mineiro (SOUZA, 1992).
A ocupação desta região não foi homogênea, tanto no que diz respeito ao longo
período em que aconteceu, quanto pelas diferentes atividades que predominaram em
cada lugar. A primeira frente de ocupação atingiu o Alto Jequitinhonha no início do
século XVIII após a descoberta de ouro na região da antiga Vila Rica, o que levou as

22

expedições bandeirantes a continuarem desbravando o norte e nordeste de Minas a
procura de mais fontes do metal precioso, dando seqüência a uma ocupação que seria
intensa na região do Rio Jequitinhonha.
Deste modo, a mobilização populacional resultante da mineração foi intensa no
Alto e Médio Jequitinhonha e deu origem a muitos aglomerados urbanos. Os povoados
de Santa Cruz da Chapada (atual município de Chapada do Norte) e Água suja (atual
município de Berilo) por exemplo, surgiram sob influência direta da atividade
mineradora das minas do Fanado, localizada a poucas léguas. As terras localizadas no
entorno das minas do fanado foram valorizadas e doadas como sesmarias, o que
aconteceu com os terrenos onde se encontra atualmente o município de Virgem da Lapa,
estes constam em estudos, terem sido uma sesmaria de nome São Domingos, doada a
um rico português, o capitão-mor Antonio Pereira dos Santos, em 1728 (SOUZA,
1992).
Durante vários anos, esta região foi motivo de disputas entre os governos de
Minas e Bahia em decorrência das ricas minas de ouro que lá se encontravam. A Vila do
Bom Sucesso Minas Novas do Araçuaí fazia juz ao nome. Encontrava-se nela o mais
cobiçado ouro de aluvião, às margens do Rio do Fanado.
Outra atividade que imprimiu características peculiares nesta região e que
também se configurou em uma importante frente de ocupação foi a pecuária. Baseando
nos estudos de (SOUZA, 1992), a pecuária chegou a estas terras um século mais tarde
que a mineração, em meados do século XIX. Ela começou a se instalar no Norte de
Minas como suporte a atividade mineradora, avançando do leste do Rio São Francisco
em direção ao baixo Jequitinhonha se estendendo até o vale do Mucuri, durou mais de
um século o deslocamento das fazendas de gado e lavoura das margens do São
Francisco até o baixo Jequitinhonha e outro século daí até as matas do Mucuri.
Atualmente, o que tem motivado os estudos regionais e a construção de uma
memória histórica sobre esta região é a mineração. A pecuária sempre aparece, nos
estudos, como uma atividade de suporte a mineração, não menos importante para a
configuração sócio espacial do local, mas apenas como um apoio à atividade principal.
O comercio também tinha sua expressividade, principalmente às margens do
Jequitinhonha, que era aberto para a navegação entre as cidades de Araçuaí e Belmonte
(foz do rio, no litoral baiano). A cidade de Araçuaí foi um importante entreposto
comercial da região mineradora do termo de Minas Novas. Seu sítio urbano se
desenvolveu às margens do rio Araçuaí, próximo à junção deste com o Rio
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Jequitinhonha, uma localização estratégica, que facilitava a convergência e o
escoamento dos produtos de diversas áreas de Minas Gerais e da Bahia através do Rio
Jequitinhonha, de fácil navegabilidade nesta época. A cidade, fundada por volta de
1830, se configurava em uma “fronteira” entre a ocupação promovida pela atividade
mineradora e a ocupação através da pecuária.
De uma maneira geral, tomando a região mineradora como um universo único,
notou-se a diminuição gradativa da exploração mineradora em detrimento, à afirmação
da agricultura como principal ocupação dos moradores locais. A agricultura desde o
período de ocupação foi uma atividade de subsistência que se consolidou ao longo do
tempo e explorada principalmente nas margens cultiváveis dos rios, ribeirões e córregos
e outros pequenos cursos d`água, as chamadas grotas, onde a umidade propiciava o
cultivo. No entanto, desde as expedições do naturalista francês de Auguste de SaintHilaire pela região, em 1817, já se tinha noticias do lamento dos agricultores por conta
do fatigamento dessas terras. Nas grotas se desenvolviam pequenos aglomerados de
casas que juntas formavam uma comunidade. A ocupação das grotas se deu de forma
lenta e as chapadas eram utilizadas como área de reserva uma vez que são impróprias
para a lavoura, por serem consideradas muito áridas. Essas chapadas eram utilizadas
como lugar de extrativismo, coleta de frutos silvestres, lenha, e para pequenas caças
(SOUZA, 1992).
A agricultura era do tipo familiar e os excedentes da produção eram levados às
feiras do “comércio”1 para serem vendidos. Estas feiras aconteciam nas ruas ou em
mercados, caso existisse um, se configurando numa forma de troca dos produtos
agrícolas produzidos no campo com os produtos industriais vendidos nas vendas e
armazéns do “comércio”.
A agricultura era praticada paralelamente à mineração e ganhou mais força com
a decadência desta ultima atividade a partir da escassez das minas de ouro e diamante, o
que provocou mudanças na configuração sócio-economica na região. O abandono e a
estagnação, após a escassez das minas de ouro e diamantes, fizeram com que a região
caísse no esquecimento por mais de um século. Desde o período de decadência
mineradora até a segunda metade do século XX, são escassos os registros
historiográficos que notifiquem a situação econômica ou qualquer outro dado a respeito
da região (SOUZA, 1992).

1

Termo utilizado pela população local para designar a cidade ou pólo urbano de maior importância.
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2.4 Aspectos gerais do clima, vegetação e solos da região
A porção norte-nordeste do estado de Minas Gerais possui características do clima
tropical típico, com tendência a um período mais longo de estiagem, predominante no clima
tropical semi-árido, este presente do sertão nordestino. Pode se dizer que a porção
norte/nordeste do estado de Minas Gerais é uma área de transição entre estes dois climas,
com uma estação chuvosa e outra mais longa de seca. Embora a média pluviométrica anual
não tenha sofrido alterações significativas nos últimos 90 anos (SILVA, 1999), há indícios
de que a sua irregularidade acentuou-se ao longo dos anos, e a região passou a sofrer com
mais intensidade os efeitos das secas periódicas.
A média de precipitação da região varia entre 400 a 800mm/chuva ano, das microregiões da bacia do Jequitinhonha, a porção central da bacia, ou o médio Jequitinhonha é a
que possui um micro-clima mais seco, o alto Jequitinhonha, sob influência da altitude e de
outros fatores e elementos climáticos, tem um micro-clima mais úmido e frio do que o
médio Jequitinhonha, o baixo curso do rio, recebe influência das massas de ar de origem
oceânicas, que sendo úmidas faz com que seu micro-clima seja menos árido. Por se tratar
de um clima mais árido há uma forte presença dos mandacarus. Estes convivem com
espécies típicas do cerrado, o que demonstra a riqueza da diversidade das espécies de
vegetação desta região. De fato esta região de transição caatinga e cerrado, localizada em
sua maioria ns vales do Jequitinhonha e São Francisco, caracterizada por um Ecotono
(Zona de transição entre ecossistemas distintos) possui uma maior biodiversidade
provocada pelo efeito de borda de um ecossistema com o outro. Notou-se ainda que esta
área existe uma grande quantidade de leguminosas, espécie muito utilizada na fixação de
nitrogênio no solo.
Esta região está situada próximo as formações rochosas do supergrupo Espinhaço,
com solos originários de materiais areno-quartzosos com formação geológica que data
desde o terciário, portanto originando arenosos, com grande presença de cascalhos e
cobertos predominantemente por uma vegetação mais rústica intercaladas por matas de
galerias, onde a vegetação é mais densa, e por espécies da caatinga como já mencionado.
Nas chapadas a um predomínio dos latossolos vermelho-amarelo com pequenas manchas
de latossolos vermelho-escuros, já nos terrenos localizados nos leitos, maior e menor dos
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rios, encontram-se solos aluviais muito férteis, muito bem aproveitados pela população
sobre os quais discorrerei adiante.
O empobrecimento dos solos notado pelo naturalista francês August de Saint
Hilaire, quando de sua passagem pela região em 1817, ainda persiste e com agravamentos.
As terras tendo que ser cada vez mais partilhadas chega a anular as possibilidades de
reservar uma área para o pousio, fazendo com o fatigamento das terras seja cada vez mais
notado. Outro agravamento é a tradição das práticas de manejo dos agroambientes através
da queima, por falta de outras alternativas, o que acelera o empobrecimento do solo da
região. A erosão acelerada, presente na região, vem como conseqüência de um solo de
textura arenosa e sem cobertura vegetal.
2.5 - O processo de desenvolvimento e possíveis soluções para agricultura familiar
Depois de quase um século de esquecimento, já na segunda metade do século XX,
as autoridades públicas, sensibilizadas com os alardes de miséria no Jequitinhonha
enfocados pela mídia, começaram a elaborar políticas que viabilizassem o desenvolvimento
da região.
Este processo de desenvolvimento recente nesta região, foi promovido no período
da ditadura militar brasileira que considerou esta região como vazio demográfico e
econômico, embora neles habitassem uma diversidade de populações nos seus
diferenciados agroambientes. Como os solos dos cerrados e das chapadas da caatinga
mineira eram tidos como estéreis, mas com uma topografia excelente para a mecanização,
foram introduzidas imensas áreas de monocultura de eucalipto na região.
A região por ser considerada a mais pobre do estado, teve seu desenvolvimento
conduzido pelo poder público que não levou em conta o modo de vida da população que ai
vivia secularmente. Privilegiando as oligarquias tradicionais e os setores industriais e agroindustriais da sociedade, deu-se inicio à modernização da região. Foram priorizados
investimentos públicos e financiamentos subsidiados destinados a grandes projetos de
pecuária, irrigação, reflorestamentos de eucalipto, estímulos à monocultura do algodão,
difusão de práticas agrícolas ditas modernas.
A agricultura moderna, não se sobressaiu nas pequenas propriedades da agricultura
familiar, não trouxe alternativas sustentáveis econômica, social e ambientalmente. As
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políticas públicas eram voltadas para a agricultura de uma maneira geral. Somente a partir
da década de 90 surgiram políticas especificas para a agricultura familiar e, recentemente,
para a transição da agricultura tradicional para sistemas agroecológicos (ELICHER, 2002,
p. 65).
As políticas públicas adotadas na região vêm, sobretudo em nome da seca e da
miséria a qual a população está sujeita, no entanto poucas são as ações que querem de fato
resolver estas questões sem o assistencialismo típico que opera nesta região. De fato a
instabilidade das chuvas contribui para dificultar ainda mais a vida do pequeno agricultor
familiar.
A seca, para muitas lideranças que atuam na região, tem ganhado uma nova
conotação nos espaços de debate sobre o assunto. Ela não tem sido tratada como uma
situação a ser combatida, como antes era perpetuado. Ou seja, o discurso de combate à seca
perdeu lugar para o de convivência com a seca. Começa a surgir então, um novo modo de
encarar este problema. Sobretudo depois da seca de 1999 esta nova concepção começou a
ser difundida, principalmente pelas entidades civis atuantes neste ambiente onde vive a
população do Vale do Jequitinhonha: o semi-árido mineiro. Neste sentido, os projetos
emergenciais de construção de cisternas de captação da água de chuva têm reacendido a
esperança de muitos trabalhadores rurais.
A necessidade de novos projetos para o campo, saídas alternativas para os
problemas vividos pelo trabalhador rural são desafios que parecem ter soluções numa
proposta de agricultura que respeite o meio ambiente e promova uma racional gestão dos
recursos naturais.
O desenvolvimento local como uma alternativa política, aliado à educação
ambiental e ao desenvolvimento social pode oferecer soluções mais adequadas a população.
O caráter endógeno, próprio de cada local a ser investigado e o desenvolvimento focado nas
potencialidades e características da geografia da comunidade quase nunca é relevado pelas
políticas públicas.
Um programa de desenvolvimento local sustentável voltado para os pequenos
produtores rurais tem como embasamento a integração entre políticas públicas e as
experiências locais. Na educação, são exemplos as escolas comunitárias (agrícolas e
agroextrativistas, por exemplo) que através da pedagogia da alternância promovem o
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diálogo do saber acadêmico com os saberes locais, tendo a população como participante
ativo nas tomadas de decisões e valorizando a cultura local.
A operacionalização da sustentabilidade da agricultura, colocando a agricultura
familiar/camponesa como sujeito central, também está no bojo das mudanças projetadas
para a área de estudo. Para tanto devem ser adotados conceitos que estejam ao alcance dos
agentes da mudança, como os conceitos da agroecologia. Esta abordagem se esforça em
construir um arcabouço teórico/prático capaz de integrar o conhecimento ecológico
científico com o conhecimento tradicional dos agricultores familiares.
O manejo do solo pelos pequenos agricultores do vale do Jequitinhonha se baseia
em práticas rudimentares, sem mecanização, praticando o desmatamento e as queimadas.
Tecnologias simples como a dos sistemas agroflorestais têm demonstrado, em projetos pelo
país, o potencial de melhorar os solos e aumentar a produção, melhorando também os
padrões de vida da população rural.
O Brasil começa a despertar para a necessidade de uma “outra revolução” na
agricultura, aonde fosse adotado um paradigma que alie a recuperação e conservação do
meio ambiente, que resgate a auto-estima do lavrador e que produza alimentos saudáveis,
trazendo uma sustentabilidade ecológica e social, onde sejam trabalhados também os
conceitos de associativismo, cooperativismo e educação ambiental. Conceitos que não estão
presentes na agricultura moderna. O “moderno” atualmente é pensar em uma mudança para
os moldes da agroecologia, para enfrentar os problemas no campo.

2.6 Aspectos agricultura familiar
2.6.1 A mão-de-obra
A mão-de-obra nos estabelecimentos rurais desta região vem dos membros da
família. Todos ajudam no trabalho com a roça, os filhos, os parentes, amigos e as mulheres.
O trabalho da mulher foi reconhecido pelos agricultores amostrados, tanto no que se refere
ao trabalho que ela realiza na lavoura, quanto ao trabalho realizado em casa.
Devido a migração dos jovens do campo para a cidade, a mão-de-obra no campo
vem se tornando escassa, o que leva o agricultor a procurar outros tipos de relação de
trabalho.
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Quando a família sozinha não consegue efetuar todas as tarefas é requisitado o
serviço dos camaradas, que pode ser pago com dinheiro ou com dia de serviço. É uma
espécie de ajuda mutua. A relação de camaradagem através da troca de dia é comum nas
comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha.
Esta transferência de força de trabalho de uma unidade de produção para outra vem
em forma de ajuda mutua onde os agricultores, por falta de dinheiro, trocam dia de serviço.
Às vezes acontece de o agricultor possuir dinheiro, neste caso ele paga pelo trabalho do
outro. Quando a força de trabalho não familiar se configura em ajuda mutua, sem
envolvimento de dinheiro eles chamam de esta relação de ‘troca de dia’.
É importante dizer que as relações que se dão entre o agricultor dono da terra e o
camarada não possuem as mesmas características da relação patrão e empregado
estabelecida em uma “propriedade capitalista”, como existem em fazendas onde o destino
da produção é a venda. O agricultor que contrata o empregado rural não é um patrão, não
trava com ele uma relação social especificamente de produção capitalista com direitos
trabalhistas, etc. A existência de um trabalhador mesmo que fixo nas unidades de produção
familiar, não a impede de ser considerada com tal, pois o trabalho familiar é a
característica básica e não única das relações de trabalho presentes neste modo de vida. A
combinação articulada com outras relações de trabalho é possível.
(...) A presença da força de trabalho assalariada na unidade
produtiva familiar pode também aparecer como um elemento desta
unidade. (...) pois há momentos críticos do ciclo agrícola em que os
membros da família não são suficientes pois as tarefas exigem
rapidez e muitos braços. (OLIVEIRA, 1985 p. 58)
Muitos chamam de “camarada” o companheiro que vai trabalhar na sua terra
negociando a “troca de dia” de serviço, ou seja, trocando mão-de-obra por mão-de-obra.
Porém, embora a expressão “camarada” carregue um significado de ajuda mutua, para a
maioria deles, o camarada é entendido como aquele que vende sua força de trabalho,
configurando assim em um trabalhador que troca sua mão-de-obra por dinheiro. Esta
expressão pode sofrer diferenciações regionais.
É entendido, que o “camarada” seja também aquele empregado sem vínculo
trabalhista formal com o dono ou gestor da terra. Seus serviços são requisitados só nas
ocasiões do ano em que as tarefas se acumulam, e a família não consegue, sozinha, efetuar
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todas elas. Para preparar a terra, plantar, capinar e colher deve-se reservar a época mais
conveniente e adequada também em função dos fatores climáticos.
O trabalho na lavoura se reparte de uma maneira muito desigual durante o ano.
Sendo na véspera das águas e depois dela o período em que a família mais precisa de forca
de trabalho externa seja na forma de “camarada” ou de “dia trocado”. Quando é época das
águas há uma maior necessidade de mão-de-obra, e conforme o agricultor possui dias de
trabalho com o seu colega, esta é a hora de requisitá-lo para as tarefas mais difíceis. O
plantio é considerado serviço mais leve, feito geralmente pelas mulheres e crianças. Essa
maneira desigual na qual se reparte o trabalho na lavoura, nas pequenas propriedades desta
região durante o ano, é uma das causas da intensa migração sazonal. À procura de ocupação
durante o período seco, o agricultor é obrigado a procurar emprego em outro lugar.
2.6.2 - A operacionalização e a produção
Os agricultores familiares utilizam no preparo da terra para o plantio a enxada e
grade movida a animal. Esta ultima só para quem possui os animais, o que não é comum
segundo o que percebi em conversas ocasionais. Os agricultores relataram a dificuldade em
preparar a terra só com enxada e explicitaram o desejo de se conseguir um trator quando do
preparo da terra em suas lavouras.
Mesmo conseguindo manter sua produção, constituindo pequenas propriedades
auto-suficientes, uma característica presente na área visitada é que não há um escoamento
estabelecido entre os produtores das comunidades e os consumidores nas cidades próximas.
Apenas alguns têm como forma de escoamento as feiras locais dos núcleos urbanos mais
próximos. E muitos possuem uma dependência relativa ao que não se produz na terra, e que
é trazido do armazém da cidade. Para produtos como o feijão, o milho, a mandioca e as
hortaliças há uma relativa auto-suficiência, para outros como o óleo, arroz e café há uma
dependência.
Apesar de todas as dificuldades e da relativa dependência que os produtores tem em
relação à cidade, parece ser consenso entre os agricultores amostrados, e baseado nas
entrevistas coletadas para o levantamento sócio-antropológico, a preferência pela vida no
campo, sendo considerada melhor que na cidade. Principalmente pelo fato de o agricultor
produzir o que comer. (OLIVEIRA; PAIVA, 2005)
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Uma outra alternativa para escoamento dos cultivos produzidos pelos agricultores
são as feiras livres. As feiras livres são um espaço público onde os trabalhadores colocam à
venda seus produtos, sendo também um ponto de convívio e reencontro com agricultores de
comunidades diferentes. Geralmente elas acontecem nos mercados municipais ou até
mesmo nas ruas. Há a existência de um projeto da UFLA que pretende melhorar as
condições de higiene e comercialização dos produtos das feiras livres, este projeto, tal
como o de Gestão de Recursos Naturais e Geração de Renda no Jequitinhonha, tem o
fomento do CNPq no mesmo edital CT-AGRO em parceria com a ONG Centro de
Agricultura Alternativa Vicente Nica, localizada na cidade de Turmalina. Este projeto tem
como objetivo principal favorecer os feirantes, acreditando que a exposição de seus
produtos neste espaço se configura numa renda que deve ser mantida.
Contribuindo para fortalecer a agricultura familiar levando em conta a
sustentabilidade, as técnicas difundidas pela agroecologia são de fácil operacionalização e
baseiam-se na recuperação de nascentes, na implantação da agrossilvicultura, na
comercialização dos produtos do agricultor, introdução da apicultura, produção de açúcar
mascavo, etc., para que ele consiga gerar renda para manter a dignidade da sua família.
Estas técnicas têm resultados a médio e longo prazos, por isso, no anseio de que soluções
sejam encontradas para os problemas enfrentados no campo, muitos agricultores desistem.
2.7 Experiências agroecológicas como proposta para a agricultura familiar
No Brasil, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela explosão dos
movimentos ambientalistas, constituídos por diversos grupos sociais que passaram a
questionar o padrão de desenvolvimento rural estabelecido e que se tornou dominante a
partir de então.
Segundo dados do censo agropecuário de 1995-96 do IBGE, existem cerca de 4
milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, e que em 85,2% desses predomina a
agricultura familiar. No que se refere à geração de postos de trabalho no meio rural
brasileiro, a agricultura familiar, mesmo dispondo de apenas 30% da área, é responsável
por 76,9% do pessoal ocupado. Isto significa que a maior parte dos alimentos consumidos,
cerca de 45%, vem da agricultura familiar.
Neste sentido, torna-se de extrema relevância analisar o papel da agricultura familiar
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diante do atual contexto. Muitos vêem na agricultura familiar a solução de vários problemas
sociais. E é pensando desta forma que entidades civis e instituições públicas tentam
alavancar idéias e políticas públicas que ajudem o agricultor familiar. ONG´s como o CAV,
localizada no município de Turmalina, no Alto Vale do Jequitinhonha, em parceria com
instituições de todas as esferas, publicas ou não, desenvolve projetos que têm conseguido
minimizar os problemas da população de sua área de atuação.
Coerente ao modo de pensar da agroecológica, o CAV executa programas em
diversas áreas como: sistema agroflorestal, água e nascentes, economia popular solidária,
P1MC – Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-árido
– 1 milhão de cisternas rurais. Em visita a esta entidade, membros do projeto CT-AGRO
puderam ver as praticas da agroecologia sendo operacionalizadas pelos agricultores a partir
da mobilização e do monitoramento desta ONG.
O CAV utiliza-se da extensão rural como ferramenta para uma formação
comprometida dos agricultores em educação ambiental, na busca obsessiva pela
transformação social e pela perpetuação do modo de vida do agricultor familiar pelos seus
descendentes. Pelo destaque como entidade ativa, foi escolhida para gerenciar na
microrregião do Vale do Jequitinhonha o projeto de um milhão de cisternas rurais. O CAV
é uma UGM - Unidade Gestora Microrregional - do programa P1MC,

programa

gerenciado em nível nacional pela ASA.
Atualmente, a ASA reúne cerca de 700 organizações da sociedade civil, entre elas
sindicatos de trabalhados rurais, associações de agricultores, cooperativas de produção,
igrejas católicas e evangélicas, ONG’s e desenvolvimento e ambientalista, entre outras. As
ações da ASA são desenvolvidas a partir de um novo olhar sobre o semi-árido, deixando de
lado o discurso de “combate a seca”, para assumir o compromisso de “convivência” com as
condições climáticas locais. O desenvolvimento sustentável do Semi-árido, proposto pela
ASA, é baseado no respeito ao ecossistema da região e às tradições culturais de seu povo.
O programa P1MC necessita de parcerias para que seja efetivado. Elaborado,
desenvolvido e gerenciado pela sociedade civil organizada, o P1MC tem como meta
construir, em cinco anos, um milhão de cisternas de placas na região do Semi-árido
brasileiro. Com estas cisternas prontas cinco milhões de famílias terão água limpa e de boa
qualidade sobretudo para o consumo doméstico. Alem disso, o programa pretende
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promover a transformação social através da mobilização da sociedade, da capacitação
técnica e do controle social.
A construção de cisternas não envolve somente a obra em si, mas principalmente
um trabalho de mobilização e emancipação das famílias para exercerem sua cidadania. É
muito salientado nos espaços de discussão das entidades civis que o objetivo das cisternas
de placas não pode ser somente o de concluir a obra, mas sim por detrás desta obra
emergencial deve existir a mobilização da família para a participação, se não cai-se no
assistencialismo e paternalismo, além de que a caixa d’ água é uma medida emergencial e
não a solução para o problema da escassez de água. Para receber as cisternas, as entidades
civis organizadas ou o poder público das cidades precisam participar de um espaço de
discussão chamado Fórum de Convivência com o Semi-árido, que é itinerante e acontece
no intervalo de dois meses.

Foto 1: Construção de uma cisterna de captação de água pluvial feita em mutirão pelos agricultores em uma
comunidade rural de Turmalina – MG em projeto do CAV.

33

Em Abril deste ano membros do projeto CT-AGRO participaram do fórum a fim de
conhecer como se dá a mobilização para a construção das cisternas e quem seriam as
entidades responsáveis nos municípios contemplados pelo projeto CT-AGRO, sobretudo as
entidades vinculadas aos municípios de Coronel Murta e Virgem da Lapa, já pensando em
uma possível intervenção na comunidade de Mutuca de Cima. A capacitação é voltada
somente para a zona rural, os pedreiros são os próprios agricultores ou um pedreiro
remunerado. No caso da última condição, a contrapartida da família beneficiada com a
cisterna é de hospedar e alimentar o pedreiro, e também a de ceder serventes que auxiliem o
trabalhador contratado.
Além dos projetos ligados à convivência com a seca existem projetos de difusão de
práticas agroecológicas para a melhoria e conservação dos solos, e dos recursos naturais
como um todo, por conseguinte de combate à erosão. Estes projetos levam em conta
experiências e estudos que já comprovaram resultados positivos neste sentido, e são
medidas que podem ser usadas pelos agricultores sem custos adicionais, envolvendo
práticas de conservação do solo e outras medidas relativas à gestão do meio ambiente.
Lembrando que estas medidas agroecológicas devem visar a otimização dos sistemas da
agricultura já praticada pelos moradores e procurando integrar as atividades do uso da terra
nos processos naturais e a conservação da biodiversidade.
•

Manutenção da cobertura vegetal (viva ou morta). Basicamente não tem custos e é
efetiva no combate a aceleração dos processos erosivos além de manter a umidade
no solo e aumentar o teor de matéria orgânica. Baseando-se em experiências e
observações, denota-se a grande eficiência contra a erosão em solos cobertos por
vegetação, sua presença permite uma melhor absorção de águas pelo solo reduzindo
tanto as enxurradas como a possibilidade de erosão. Em áreas adaptadas à
agricultura, onde o equilíbrio natural - solo X vegetação - foi rompido sem uma
preocupação de contenção erosiva seus efeitos são mais ¨sentidos¨. Em uma área
com cultura cujo solo é mantido descoberto, perde-se por ano cerca de 3 a 6 vezes
mais solo do que em área idêntica com vegetação densa, ocorrendo também perdas
consideráveis de água no solo. Pode ser feito como um sistema de agroflorestas
visto no CAV com o plantio de árvores resistentes à poda no meio da lavoura. Estas
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árvores vão fornecer massa foliar para o solo através das podas que o agricultor
poderá fazer periodicamente, protegendo o solo com a cobertura morta
(MAGALHAES em comunicação pessoal, 2004);
•

Plantio de espécies arbóreas nativas nos topos dos morros e nascentes, atentando
para não praticar o monocultivo. Os topos dos morros devem ser mais reflorestados
para favorecer uma maior infiltração de água, em contrapartida há uma diminuição
da água que escoa superficialmente pela rampa da vertente que causa erosão. As
culturas devem ser plantadas utilizando da melhor forma o relevo da paisagem e
utilizando as curvas de nível (OLIVEIRA em comunicação pessoal, 2004);

•

A rotação de culturas e outra opção, já bastante difundida principalmente para que
haja uma otimização e ciclagem dos nutrientes do solo. Ela propicia uma maior
cobertura, melhora as condições físicas e químicas do solo, reduz a erosão e
enxurrada desde que esta área em descanso esteja recoberta por uma vegetação
rasteira para que a água da chuva não tenha um impacto forte com o solo desnudo.
A alternância de leguminosas e gramíneas tem mostrado eficácia na conservação do
solo. Leguminosa: tem a vantagem de aumentar a fertilidade do solo à medida que
aumenta o teor de N2. Gramínea: a vantagem da gramínea é seu sistema radicular
fasciculado, ou em cabeleira, que aumenta a superfície de penetração e contato da
água com o solo. Alem de ser um sistema radicular que da uma grande proteção ao
solo. A rotação destes dos tipos de vegetação alternadamente ou consorciado
melhora as condições químicas e físicas do solo. As leguminosas têm uma ação
simbiótica com as bactérias Rhizobium. Essas bactérias possuem a capacidade de
capturar Nitrogênio do ar e fixar no solo, concentrando-o em nódulos na raiz de
algumas plantas. Em troca a planta alimenta a colônia de bactérias através da
fotossíntese. As gramíneas se sobressaem melhor depois plantio das leguminosas no
solo, por causa do aumento da fertilização do solo e com o rápido desenvolvimento
das gramíneas o solo fica menos tempo desnudo, conseqüentemente menos tempo
sujeito a uma erosão mais intensa. Além de uma maior liberação de matéria
orgânica no solo pelas plantas. No que diz respeito à matéria orgânica, sua
incorporação com o solo é bastante eficaz na redução da erosão. Há o favorecimento
no desenvolvimento de microorganismos do solo e uma melhor penetração das
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raízes, o que integra as partículas do solo não permitindo o desagregamento das
mesmas.É um efeito cascata que provoca uma grande melhora no solo (OLIVEIRA
em comunicação pessoal, 2004);
•

Construção de bacias de contenção de água de enxurradas. As estradas provocam
um escoamento superficial preferencial e através das enxurradas arranca sedimentos
em suas margens assoreando os cursos d`água. A construção de Bacias de
contenção às margens das estradas tem dupla função: a de impedir que os
sedimentos sejam transportados até os cursos d´água localizados em um nível
inferior e possibilitar a penetração vertical do escoamento pluvial. Nas bordas
dessas bacias de contensão deve ser introduzida a cobertura vegetal para a sua
proteção (OLIVEIRA em comunicação pessoal, 2004);

•

Terraceamentos. De uma forma direta pode-se afirmar que quanto maior o declive
do terreno, maior a capacidade erosiva da água e do movimento natural das
partículas. Rampas mais longas em comprimento tem maior ocorrência de processos
erosivos que rampas mais curtas. A velocidade da água aumenta com o trajeto e na
medida em que há mais incremento de água a capacidade de transporte e de
‘arranque’ das partículas do solo também é intensificado. (MAGALHAES em
comunicação pessoal, 2004). O terraceamento mais adequado ao pequeno produtor
baseia-se na implementação de fossos ou canais em curva de nível, cujos cantos a
montante são segurados por cercas vivas e filas de árvores, galhos e folhas sendo
compatíveis com os cultivos da lavoura, como visto em uma lavoura comunitária na
comunidade de Morro Branco, município de Minas Novas num projeto monitorado
pelo CAV. Com o tempo, nesta borda verde acumula-se material erosivo oriundo
das atividades da lavoura nas faixas entre os fossos, até formarem terraços.
Conseqüentemente, as atividades abrangem: Escavação de fossos e canais em
curvas de nível, facilitando a infiltração de água no solo, evitando assim perdas pelo
deflúvio na superfície e plantação de cercas vivas e filas de árvores nativas de uso
múltiplo (frutas, lenha, forragem, material de construção) para conservar os solos a
montante dos canais. O terraceamento deve estar consorciado com o plantio em
curva de nível.

•

Subsolagem natural do solo. É uma prática para os solos muito compactados, aonde
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o combate a erosão acontece de maneira indireta. Ela consiste em uma “aração”
diferenciada que penetra mais profundamente no solo, quebrando a compactação.
Essa prática da subsolagem também pode ser mecânica, mas para o pequeno
agricultor a mais pertinente é a subsolagem natural, feita com plantas de raiz
pivotante. Existem algumas leguminosas que podem ser plantadas unicamente para
a subsolagem tais com a Mucuna Preta (Mucuna Aterrina), o feijão guandu
(Cajanus cajan) etc, (OLIVEIRA em comunicação pessoal, 2004);
•

Controle de queimada fazendo a queima monitorada e no tempo certo. A
recomendação que tem sido feita pelos estudiosos do assunto é a de queimar o
terreno de plantio após a primeira chuva, pois assim que a queima for feita a água
disponível favorecerá a rebrota rápida e o solo fica menos tempo desnudo e exposto
à erosão aos elementos erosivos. (OLIVEIRA em comunicação pessoal, 2004);

•

Adubação, preferencialmente orgânica com esterco da criação. Propicia o
crescimento rápido da planta e em contrapartida aproveita o adubo de seu próprio
estabelecimento. (OLIVEIRA em comunicação pessoal, 2004);

•

Cercamento de nascentes para a proteção da área e favorecendo um aumento da
quantidade água que brota da nascente. (OLIVEIRA em comunicação pessoal,
2004);
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
3.1

Bases teóricas da metodologia aplicada
Diante do exposto o projeto CT-Agro prevê a estimulação de práticas

agroecológicas na área de estudo e esta monografia pretende ser a fase preparatória do
envolvimento das comunidades.
A metodologia escolhida para o trabalho leva em conta a participação dos
agricultores da comunidade, entendendo que estes são agentes ativos da transformação do
local. O envolvimento esperado pode garantir a perpetuação e difusão do projeto-piloto que
se pretende implementar na área de estudo, beneficiando outras comunidades
posteriormente. A participação dos agricultores é elemento chave e fator condicionante para
a efetivação do processo de desenvolvimento local.
A ideologia que despreza o agricultor como ser pensante, com
idéias, iniciativas e conhecimentos próprios é extremamente
generalizada. Isto se manifesta, via de regra, pela tendência dos
técnicos de considerarem que o seu conhecimento (supostamente
validado cientificamente) é superior ao do produtor e que, portanto,
as soluções dos problemas vividos por este dependem das propostas
que os primeiros sejam capazes de produzir. Chega a ser
impressionante, na literatura internacional sobre projetos de
desenvolvimento para a superação da pobreza rural, a constatação
de
frustrações
explicadas
pela
‘ignorância’,
‘atraso’,
‘conservadorismo’, do pequeno agricultor tradicional. (PETERSEN;
ROMANO, 1999, p. 56)
A postura descrita acima foi recorrente quando da implementação da agricultura
moderna no Brasil. Quando os difusores desta proposta de agricultura sempre se colocavam
superiores aos agricultores, como colocado pelos autores, sustentados no embasamento
científico que possuíam. Devido este tipo de abordagem houve muita frustração por parte
do agricultor, que foi considerado desprovido de qualquer conhecimento. Vários projetos
não deram certo por esse motivo, mostrando a necessidade de uma abordagem diferente,
que respeitasse o conhecimento popular.
Depois da ineficiência apresentada pelos projetos de agricultura conduzidos através
destas abordagens unilaterais - cujos principais erros segundo a literatura sobre o assunto
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são: a postura paternalista, postura prepotente dos técnicos, a inflexibilidade dos programas,
a cobrança por rapidez nos resultados, as opções tecnológicas insustentáveis - tornou-se
necessário pensar em outro enfoque. Um enfoque estratégico no qual o agricultor fosse
visto como sujeito coletivo e gestor do seu próprio desenvolvimento. Esse caráter inovador
que incorpora várias metodologias de ação popular tanto no meio rural, como no urbano,
está presente no que ficou conhecido como abordagens participativas para o
desenvolvimento local. Os resultados deste tipo de abordagem têm sido vistos em diversos
projetos no Brasil, conduzidos, sobretudo por entidades não governamentais. Neste trabalho
uma ênfase será dada à abordagem do Diagnóstico Rápido Participativo, ou DRP.
Tendo como orientação a busca por um método possível de ser apropriado pela
população local e que tenha possibilidade de atingir os objetivos expostos optou-se pelo
DRP como metodologia de trabalho. Esta metodologia recebe várias denominações na
literatura mundial, dentre as quais DP (Diagnóstico Participativo), MAIP (Método
Acelerado de Investigação Participativa), e a primeira denominação em inglês
Participatory Rural Appraisl ou PRA.
O DRP, como indica o nome, consiste na obtenção de informações qualitativas e
quantitativas mediante dinâmicas e ferramentas junto ao público-alvo. Através das
dinâmicas pretende-se estreitar o contato entre a equipe e a população, facilitar a relação
dialógica, fortalecer características positivas, ganhar a atenção de quem participa do DRP,
etc.. Essas dinâmicas são previamente escolhidas e planejadas dependendo de alguns
fatores, dentre eles os mais importantes são: a natureza da informação que se deseja
conseguir, os objetivos da aplicação desta abordagem; a quantidade de pessoas que irão
participar; a infra-estrutura disponível no local e o perfil do público alvo.
Os métodos que envolvem as abordagens participativas têm sido utilizados no
exterior desde o inicio da década de 70. Em 1972, sob a direção de Robert Chambers da
Universidade de Sussex na Inglaterra, vários estudiosos iniciam um seminário anual sobre
os métodos de investigação qualitativa o Rapid Rural Appraisal. No Brasil este tipo de
metodologia é utilizado desde a década de 80 por instituições que trabalham no
desenvolvimento de comunidades rurais, com intuito de promover uma análise crítica e
integrada da realidade rural envolvendo pesquisadores e população. Através da utilização
de diagramas visuais, dinâmicas conjuntas a população local e os pesquisadores se
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interagem e uma gama de informações de diversas naturezas vai surgindo. A participação
ativa da população local é o diferencial desse método, fundindo o saber popular local com o
saber técnico-científico. Há diferentes maneiras de participar, podendo significar desde o
mero assistir até a plena participação, como nos sugere PERUZZO.
A “participação passiva” caracteriza-se pela postura de espectador e
de conformismo assumida pelas pessoas que simplesmente delegam
poder a terceiros. Na “participação controlada”, originada a partir de
pressões das bases ou concessões de cima para baixo, o poder é
exercido com limitações – restrições impostas por quem o detém –
podendo ocorrer manipulação, quando se promove a participação
para respaldar os interesses dos detentores de poder. Finalmente, na
“participação-poder” o poder é partilhado propiciando o
crescimento mais completo das pessoas e organizações enquanto
sujeitos, sendo suas expressões a co-gestão e a autogestão.
(PERUZZO, 1998 p.73)
O resultado da metodologia, se bem aplicada, é o inicio de uma compreensão
coletiva a respeito da realidade a ser transformada na medida em que as dinâmicas suscitam
discussões, problematizações e diferentes leituras da realidade. O entendimento e a
compreensão dos problemas pela comunidade favorecerão a busca por soluções.
A participação das comunidades na identificação de seus problemas e na
implementação de propostas para solucioná-los, de forma a se apropriarem efetivamente do
seu próprio desenvolvimento, é de extrema importância. Espera-se que esta participação no sentido amplo - seja alcançada através do diagnóstico rápido e participativo.
Equivocadamente, alguns projetos se preocupam simplesmente em levantar e
organizar hierarquicamente os problemas agrícolas das comunidades locais. Um
diagnóstico não será satisfatório quando se resumir à identificação dos principais problemas
vividos pelos agricultores. É necessário analisá-los para entender as suas causas. A simples
identificação dos problemas leva os projetos a atuarem sobre os sintomas e não sobre as
causas. Para conseguir efeitos duradouros nos projetos é imprescindível que sejam
identificadas as causas estruturais dos problemas vividos pelas comunidades. Ter uma boa
análise do tipo de causa-efeito dos problemas nos agroecossistemas2 também não basta, é
preciso que o agricultor compartilhe desta análise. Para fazer esta intervenção, ele é guiado
2

Na perspectiva de PETERSEN; ROMANO (1999) um agroecossistema é o produto da intervenção do
agricultor no meio ambiente.
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por uma lógica própria definida tanto pelas características ecológicas locais, como pelos
seus condicionantes econômicos, sociais, políticos e culturais. Então não basta entender o
que o agricultor faz. É preciso ir além, de forma a entender porque o faz. (PETERSEN;
ROMANO, 1999, p. 60)
Segundo autores que estudam sobre estas metodologias, a atuação sobre
determinados temas na comunidade pode beneficiar mais a alguns grupos em detrimento de
outros. Os problemas e suas causas podem se manifestar de diferentes formas entre
diferentes grupos de uma comunidade. Por exemplo: em geral, um mesmo problema é
sentido de formas diferentes entre homens e mulheres, tornando importante a realização de
análises de gênero em todos os DRP’s. Outra possibilidade é a manifestação diferenciada
de determinado problema entre diferentes famílias, ou seja, alguns problemas atingem mais
a algumas famílias do que a outras. Por isso, é importante estabelecer uma tipologia de
agricultores que identifique estas distinções.
O papel mobilizador do DRP já está sendo notado em vários projetos em atuação
pelo Brasil. Como dito anteriormente, o objetivo do DRP não deve ser apenas o de
instrumentalizar a participação visando à obtenção de informações. Esta é uma tendência
ainda comum em muitos projetos em que se utilizam as técnicas para estimular a
participação, mas que depois de obtidas as informações caem nos mesmos vícios dos
projetos tradicionais: a população não se envolve. O diagnostico é parte integrante de uma
abordagem de trabalho que visa ao desenvolvimento local, portanto, está inserido em um
processo que não começa nem termina com a sua aplicação. Os DRP’s devem preparar a
participação para as etapas subseqüentes deste processo. Uma participação restrita, apenas
para qualificar o diagnostico, não garante o sucesso do projeto. Faz-se necessário construir
uma participação efetiva também nas outras etapas. Os autores alertam que esta construção
não se dá do dia para a noite e varia enormemente de comunidade para comunidade.
Segundo PETERSEN; ROMANO, o DRP quando bem conduzido ou em condições
favoráveis, pode provocar uma verdadeira revolução nas comunidades, muitas vezes se
discutem assuntos nunca antes tocados pelos agricultores. Algumas iniciativas ou atitudes
gerais assumidas pelos projetos auxiliam nesta construção, mas a etapa do DRP talvez seja
o mais importante catalisador da participação comunitária, além de produzirem mudanças
de comportamento e fazerem emergir novas lideranças.
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Para se fazer um DRP tem-se que ter em mente que ele não é um processo
convencional de diagnostico no qual os técnicos levantam informações com os agricultores
para depois planejarem unilateralmente as atividades do projeto. Um DRP objetiva
proporcionar uma comunicação dialógica entre agricultores e técnicos e também entre
agricultores e agricultores de forma que se estabeleça um ambiente de discussão e análise
dos problemas da comunidade e que seja possível a diferentes grupos expressarem suas
percepções sobre esses problemas. Este processo democratiza as decisões na medida que
são contempladas as diferentes visões dos problemas, abrindo o caminho para uma
participação comprometida no planejamento e execução do plano de trabalho e para o
enfrentamento dos problemas coletivamente identificados. Escrever uma receita para
aplicação de um diagnóstico participativo é uma tarefa impossível. Pois se trata de um tipo
de participação ativa, onde os membros das comunidades efetivamente definem os rumos e
a qualidade dos diagnósticos. Este tipo de participação, por si só, proporciona a
diversidade. Respeitar esta diversidade através do uso criativo e flexível dos princípios
gerais dos DRP’s é uma necessidade. Fazer um DRP significa envolver a comunidade em
um processo intensivo de discussão e análise de seus problemas. Fazer a comunidade voltar
os olhos para si mesma. Portanto, a primeira condição para o sucesso do diagnóstico é o
envolvimento da população local. É preciso que ao início de um DRP na comunidade pelo
menos as suas lideranças já estejam plenamente sensibilizadas para a importância e o
significado do que vai ser feito, para que possam convocar as outras pessoas da
comunidade a participarem. (PETERSEN; ROMANO, 1999 p. 62):
De acordo com estudiosos para que haja este envolvimento intensivo da
comunidade é fundamental a rapidez do processo. De forma geral, os agricultores não estão
disponíveis por muito tempo para este tipo de atividade e sequer estão habituados a ela. É
preciso dimensionar o tempo da aplicação dos DRP’s de forma que a lentidão não provoque
a desmobilização dos agricultores, sempre ocupados pelos seus afazeres, nem tampouco
deixar que a rapidez “atropele” os agricultores com um ritmo muito acelerado de maneira
que estes tenham dificuldade em acompanhar a evolução das discussões e, por conseguinte,
a se comprometer com os desdobramentos do processo.

42

Durante a permanência na comunidade as atitudes pertinentes a um DRP são:
espírito curioso, capacidade de escutar, humor, humildade e, sobretudo uma convicção de
que os agricultores têm mais capacidade de reflexão e contribuição que os estudiosos.

3.2

Planejamento da Metodologia
A escolha pela comunidade rural de Mutuca de Cima foi consenso entre os

membros do CT-AGRO e do GESTA devido sobretudo a dois motivos. O primeiro advém
da mobilização social constatada nesta comunidade durante as anteriores visitas à
comunidade, o que será fundamental para a implantação das ações no local e apropriada
para uma equipe com integrantes com pouca experiência. Este DRP também tem um outro
caráter à medida que se trata de uma primeira experiência no âmbito do projeto CT-AGRO,
para fins de capacitar a equipe para aplicar essa técnica e avaliação em outros momentos,
no contexto do projeto.
O outro motivo, vem da constatação de a comunidade está entre as três com mais
problemas ligados à agricultura, a escassez de água - sobretudo devido à diminuição da
quantidade de água das nascentes – manejo dos solos, as outras seriam as comunidades de
Limoeiro e Marimbondo, e Pachecos segundo sinalizou o levantamento sócioantropológico.
A partir das observações realizadas em campo, acreditamos que as
comunidades desprovidas de nascentes e onde já foram identificadas
experiências comunitárias, por exemplo, àquelas relacionadas à
construção de tendas de farinhas, são locais potenciais para a
implantação das cisternas de placas. Nessa linha, destacamos as
comunidades de Mutuca de Cima, Marimbondo, Limoeiro,
Pachecos (margem direita do Salinas), nesta ordem de indicação.
(GESTA/UFMG, 2005, p. 57)
O objetivo do DRP não foi de levantar dados básicos sobre a comunidade, pois isso
já foi constatado em trabalhos anteriores ligados ao projeto ou não, mas sim preparar tanto
a equipe, quanto a comunidade, para a escolha das áreas, onde as técnicas da agroecologia e
da captação da água poderão ser implementadas com participação da comunidade. Algumas
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das justificativas pela escolha do DRP são, o pouco tempo disponível da equipe e a
necessidade de se aplicar um método que traz resultados rápidos (em pouco tempo), pois
outros métodos que levam em conta as entrevistas individuais demandariam muito mais
tempo e recursos.
Para chegar aos objetivos foram escolhidas duas ferramentas do DRP: o "Mapa
falado" e "Realidade e Desejo", considerados pela equipe, durante o planejamento, como as
mais apropriadas neste contexto.
De maneira simplificada seguimos algumas etapas, que possuem uma certa
seqüência lógica, mas não necessariamente ocorrem em uma ordem inflexível. Lembrando
que um DRP não busca “a verdade”, o objetivo é se aproximar da verdade pelo método das
”aproximações sucessivas” (PETERSEN; ROMANO, 1999. p. 64):
a) Formação da equipe
A equipe deve possuir um caráter dinâmico, flexível e interdisciplinar. O DRP não
se trata de uma metodologia rígida baseada na aplicação mecânica de questionários, e sim
um convite à mobilização social que exige extrema sensibilidade de quem aplica. A equipe
deve ser constituída por estudiosos do assunto e representantes da comunidade (não
necessariamente só as lideranças). O papel da equipe no DRP deve ser sobretudo educativo,
fomentando o diálogo e facilitando as discussões e análises.
A equipe formada para este trabalho é interdisciplinar, composta por um membro da
região, uma estudante de biologia, uma de Ciências Sociais e uma de Geografia vinculadas
ao projeto CT-AGRO; um professor de agroecologia vinculado ao projeto CT-AGRO; uma
estudante de Ciências Sociais vinculada ao GESTA e uma estudante de Geografia da UFV
requisitada para este trabalho por possuir experiência em DRP.
b) Estudo dos dados secundários
Um DRP deve ser planejado diante de um levantamento de informações
secundárias. Por isso, além das informações primárias que foram levantadas no campo, foi
fundamental reunir e sistematizar as informações pré-existentes sobre o local, para traçar
planos e estratégias antes da etapa de aplicação do DRP na comunidade. Este passo do
trabalho foi realizado durante reuniões com os membros do CT-AGRO aonde foram
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apresentados os resultados da caracterização sócio-antropológica, possibilitando o
planejamento das principais etapas do DRP. Para o planejamento do DRP e para a análise
das informações o estudo de caracterização sócio-antropológica, concebido por bolsistas do
GESTA, e os relatórios de campo já realizados na área foram de extrema relevância.
c) Formulação das hipóteses de partida
Estas hipóteses funcionam como uma pré-analise dos sistemas da comunidade. Esta
pré-analise deve ser continuamente enriquecida ou eventualmente reformulada a partir das
informações levantadas no campo. Uma pré-análise consiste na leitura da realidade que a
equipe consegue fazer com base nas informações de que dispõe sobre a comunidade.
Baseada nesta pré-análise, e nos objetivos são traçados temas geradores das discussões.
d) Elaboração do roteiro para as entrevistas e observações
De posse da pré-análise, formula-se um eixo de temas para serem explorados no
campo através das perguntas, feitas de maneira informal, e da simples observação. Não se
trata de um questionário para ser preenchido à risca e nem de maneira definitiva, pois pode
ser refutado a partir de qualquer informação nova.
e) Levantamento das informações
Esta etapa é propriamente de campo do DRP. De posse do roteiro com os eixos, ou
temas geradores, as informações são levantadas. As dinâmicas e ferramentas devem
favorecer o diálogo, e este também possibilita ao pesquisador penetrar no mundo das idéias
e das experiências do agricultor. A problematizarão de cada tema, surgido durante as
dinâmicas e ferramentas, depende desse dialogo. Estas técnicas se utilizadas com bom
senso, criatividade e flexibilidade, podem ajudar em muito o processo de DRP, caso
contrário confundem e atrapalham mais do que ajudam. (PETERSEN; ROMANO, 1999, p.
68)
f) Sistematização das informações
Após a etapa de levantamento de campo é importante dedicar-se um tempo razoável
para que as informações sejam organizadas de forma a possibilitar a análise coletiva. A
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sistematização das informações, estarão apresentadas sobretudo no Item quatro deste
trabalho e no caso específico deste DRP, ela servirá de suporte às decisões a serem tomadas
no âmbito do projeto de “Gestão de Recursos Naturais e Geração de Renda no Vale do
Jequitinhonha” do CT-AGRO. Esta não costuma ser uma etapa muito simples nos DRP’s,
pois exige tempo e dedicação.
g) Análise das informações
A análise costuma ser a etapa mais difícil em qualquer DRP. Torna-se mais difícil
ainda se a equipe cair no erro de levantar informações sem saber exatamente por que as
levantou. A análise não ocorre somente após o trabalho de campo, ela deve ser feita
permanentemente a partir das hipóteses iniciais. A análise coletiva é mais importante do
que uma análise profunda e assumida apenas pelos técnicos. Neste sentido, é importante ter
sensibilidade para perceber até onde uma análise pode ir em termos de aprofundamento, de
forma a que seja apropriada por todos.
h) Restituição ou devolução
Após a análise dos problemas, realiza-se uma ou mais reuniões na comunidade para
que os resultados do trabalho sejam debatidos com os agricultores (os que participaram das
dinâmicas e outros que possam se interessar). Além de confirmar ou rejeitar as conclusões
gerais do diagnóstico, esta etapa possibilita um inicio de discussão sobre possíveis soluções
para os problemas priorizados. O planejamento destes dois últimos passos já está sendo
pensado pelos membros do projeto.

3.2.1 As ferramentas de coleta de informações
Estas ferramentas têm como objetivo facilitar as conversas com os agricultores e
podem ser consideradas como entrevistas semi-estruturadas dependendo da ferramenta.
Uma entrevista é uma conversa em que o entrevistador faz perguntas a um ou mais
entrevistados ao mesmo tempo para compreender os seus projetos, os seus pontos de vista,
as suas opiniões, a sua pratica, etc. As entrevistas semi-estruturadas se organizam sobre um
tema previamente escolhido e para o qual se preparou um pequeno guia de entrevista e
perguntas-chave, aonde o entrevistado pode afastar-se do tema do debate ou contar
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anedotas, “causos”, etc.
O DRP oferece uma escolha rica de técnicas de recolhimento de informações e de
análise de problemas. Como dito anteriormente, o DRP deve combinar as suas técnicas,
conforme a disponibilidade de recursos e dos resultados pretendidos. Dentre as muitas
ferramentas de coleta de informações do método DRP, escolhemos a do “Mapa Falado” e
“Realidade X Desejo” por acreditarmos que através delas conseguiríamos alcançar os
objetivos ao mesmo tempo em que são ferramentas de fácil condução para a equipe de
pouca experiência.
As informações relativas às técnicas de plantio, usos da água, formas de posse e uso
da terra, e informações diversas sobre as experiências de sociabilidade local foram
levantadas no levantamento antropológico e em outros relatórios de campo na área de
estudo. As ferramentas de coleta de informação e as dinâmicas de grupo contemplam
apenas na comunidade de mutuca, e tem os seguintes objetivos e indagações:
•

Diagnosticar as principais conseqüências na produção advindas da erosão acelerada na
região. Quais os principais problemas (causa e efeito) na área com relação à erosão
(declividade, manejo do solo, diminuição da cobertura vegetal, etc) e escassez da água
(eucalipto, seca de nascentes, clima, etc) ?;

•

Avaliar a sensibilidade e percepção ambiental dos moradores da comunidade com
relação à erosão.

•

Definir com a população, os locais prioritários para a adoção de técnicas de
conservação e melhoria dos solos e de convivência com a seca; o que já fazem neste
sentido? Sondar se os agricultores conhecem caixas d´água para captação de água de
chuva, técnicas de irrigação a baixo custo, técnicas para plantio que favorecem o a
melhoria do solo e aumento da produção, recuperação de nascentes, etc?
Durante as ferramentas podem ser abordados vários assuntos gerais sobre a vida da

população local, no entanto, o DRP aprofundou nas questões acerca da erosão e
convivência com a seca, para as quais o projeto propõe soluções alternativas. Na literatura
sobre DRP sugeri-se não podar as falas dos agricultores, considerando tudo o que for dito,
no entanto para responder aos questionamentos do trabalho, deverão ser seguidos alguns
eixos norteadores dando ênfase à questão ambiental: a água, a erosão, a percepção
ambiental, o manejo do solo, o uso da biodiversidade, ou seja, a como se da a gestão dos
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recursos naturais pelo agricultor e estar atento para perceber a disposição dos moradores em
se envolverem no projeto que estamos propondo para eles, isso é uma condição primordial
para o êxito do projeto.

FIGURA 4 - Roteiro com temas geradores de discussão e observações relevantes
para a comunidade rural de Mutuca de Cima
Tema
Gerador

Sugestões – O que observar

Técnicas a
Utilizar

A- Água: disponibilidade, qualidade, manejo (formas
de
uso:
consumo,
transporte,
produção,
armazenamento), custo.
B- Extrativismo: tipo (o que extrai), época, quantidade,
destino, regulação, manejo (formas, utilização),
histórico, impacto ambiental, coletores (análise
socioeconômica).
1- Meio
Ambiente

C- Solo: erosão, a percepção ambiental, o manejo do
solo, o uso da biodiversidade, (a gestão dos recursos
naturais pelo agricultor).

• Mapa falado
• Realidade e
Desejo.

D- Reservas: fiscalização, tipos, manejo (produção,
preservação, turismo), preservação, relação conflituosa
interativa.
E- Atividade agrícola: erosão, queimada, agrotóxico,
manejo histórico, irrigação.
2- Sistemas
de Produção A- Recursos Naturais: tipo de solo, minerais,
hidrografia, fontes de energia, preservação da fauna e
flora.

• Mapa falado
• Realidade e
Desejo;

B- Capital: recursos financeiros, renda
C- Trabalho: organização, sazonalidade, relações de
trabalho
D- Mercado: escoamento de produção, canais de
comercialização (atravessador, feira)
E- Produtos: sazonalidade, tipo, forma (uso de
insumos, maquinário, instrumentos de trabalho)
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F- Histórico: caracterização da anterior, comparada à
atual

3.2.1.1 Conversas e entrevistas ocasionais
É importante procurar ou até criar oportunidades para conversar com os moradores
da comunidade sempre que possível. Segundo KUMAR citado por (ELLSWORTH, 1995)
a conversa informal é um tipo de entrevista valiosa. Ela serve para manter o contato
informal inicial para planificar um trabalho ulterior e obter informações melindrosas. Este
tipo de entrevista por ser feita sem preparação especifica pode ter a desvantagem de não dar
nenhuma direção precisa à conversa, porém tem a vantagem de permitir que se estabeleçam
boas relações de trabalho entre os atores e a equipe, à medida que o ator fala livremente.
3.2.1.2 Entrevistas individuais
As entrevistas individuais servem para conhecer pontos de vista em relação a algum
problema ou mesmo aprofundar em uma informação que não ficou muito clara durante a
aplicação das ferramentas do DRP. Pode funcionar como teste para formulações de outras
perguntas e análises coletivas. Neste tipo de entrevista deve-se saber escolher bem o
momento e o lugar.
3.2.1.3 Mapeamento participativo/Mapa falado
Os mapas são representações esquemáticas da realidade que as pessoas fazem de
acordo com seu “mapa imaginário”. Tendo como base as percepções e lembranças
espaciais de um dado local, a população representa o seu espaço de vivencia. Os
agricultores têm grande conhecimento e uma boa compreensão da sua comunidade e da sua
região, sejam alfabetizados ou não, eles são capazes de representar sua comunidade com
grande precisão possibilitando as pessoas da equipe uma oportunidade de conhecer a
muitos aspectos da comunidade em pouco tempo.
Durante esta ferramenta pode-se colher informações relativas
a) a maneira de pensar dos agricultores, as suas prioridades, o que existe no ambiente ou na
comunidade que é significativo ou não para eles, o que estão dispostos a fazer para mudar
ou não alguma atitude ou situação;
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b) a localização das habitações, das infra-estruturas e dos recursos naturais da comunidade,
as plantações;
c) a população da comunidade, as famílias, bem como as relações sociais entre as famílias,
- o vinculo estreito entre algumas e a falta de relações entre outras, quem participa mais
ativamente dos assuntos da comunidade, as vocações para liderança de alguns membros da
comunidade.
d) as tradições no que respeito à utilização das terras, as rotações de culturas;
Os mapas podem ser confeccionados no chão, com traços sobre a terra, em papel, ou
qualquer superfície possível de se desenhar. Os mapas feitos no chão são traçados com os
dedos ou pedaços de paus. O empecilho para estes mapas é a limitação do registro dos
dados presentes nele. Este registro só poderá ser feito através de fotografia e copia do mapa
no papel. Antes de inicia-lo devemos pedir às pessoas que coletem pelas redondezas os
objetos que vão utilizar para fazer o mapa, podem ser frutas, pedaços de gravetos, folhas,
grãos, pedras. A escrita pode ser utilizada, mas só se ela for útil para todos, no caso deste
DRP o uso da escrita foi dispensado devido à existência de muitos analfabetos.
A população pode ser dividida em grupos ou em gênero. Recomenda-se dividir em
gênero por causa da diferença entre as percepções masculinas e femininas, além do que a
relação com o espaço é diferente, as atividades realizadas são diferentes e os homens
valorizam uma informação, enquanto as mulheres valorizam outras.
À medida que as pessoas vão se envolvendo, elas ajustam e analisam o mapa
conforme ele vai sendo elaborado, surgindo discussões acerca do local. A escolha do mapa
falado como ferramenta de coleta de informações levou em conta a facilidade de aplicação
e o fato de que através dele conseguiríamos alcançar os objetivos. (GUIJT, 1999).
3.2.1.4 Realidade e Desejo
Esta ferramenta consiste na elaboração de um quadro onde são cruzadas as
informações sobre os problemas (realidade), suas causa e possíveis soluções (desejo)
apresentadas pelos membros da comunidade. Com base nos resultados desta técnica podese elaborar o planejamento estratégico da comunidade explicando as atividades a serem
desenvolvidas pelos próprios membros da comunidade, pelo poder publico local, estadual
ou federal, ou seja é um exercício de cidadania entre os participantes da ferramenta.
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A técnica é feita em grupos com o uso de papel e caneta, ou com outros mecanismos
dependendo da criatividade da equipe e do contexto do DRP. Depois de divididos os grupos
a realidade local é discutida entre as pessoas que participam do DPR. Procuraremos
enfatizar os desejos da população com relação produção, aos problemas relacionados à falta
de água e aspectos relacionados aos solos.
É comum durante a ferramenta Realidade e Desejo, os agricultores responderem
sobre aqueles problemas que estão os afligindo de imediato e falam sobre problemas
conjunturais como, por exemplo, a falta de transporte, educação, uma seca inesperada, que
são problemas urgentes e fazem parte da realidade da população, no entanto a equipe deve
tentar instigar a população para como conseguir os desejos, o caminho que a população
deve percorrer para sair da realidade/problema e chegar no desejo/solução e para isso o
como conseguir deve estar ao alcance da população.

3.2.1.5 As dinâmicas
As dinâmicas servem para convidar e motivar a população a participar. Podem ser
trazidas pela equipe, ou podem aproveitar o que a população está acostumada a praticar
como dançar, cantar, contar casos, recitar poesias, brincadeiras, etc.. as dinâmicas podem
ter um cunho motivador para a participação, para atrair atenção ou para transmitir alguma
mensagem para a população, como por exemplo, existem dinâmicas para fortalecer a união
da comunidade.
As dinâmicas devem ser introduzidas antes ou nos intervalos de das ferramentas.
Elas podem ajudar no dialogo e facilitar o primeiro contato, ganhando a confiança dos
agricultores. É importante ressaltar que quando a maioria da equipe é estranha para os
agricultores, tal estranheza pode provocar um posicionamento arredio e “gelado” diante da
aplicação das ferramentas, fazendo com que estas não sejam exploradas em potencial, isto
pode ser amenizado o remediado no momento das dinâmicas.
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4

ESTUDO DE CASO

4.1

A comunidade de Mutuca de Cima
A comunidade rural de Mutuca de Cima está situada entre os municípios de

Coronel Murta e Virgem da Lapa, como pode ser observado na figura 2 . Ao norte está
o município de Rubelita, cuja sede fica a poucas horas da cabeceira do córrego da
Mutuca, sendo um centro urbano de referência para quem reside nesta parte da
comunidade. Algumas crianças preferem estudar em Rubelita a estudar em Coronel
Murta ou Virgem da Lapa, como notamos em uma visita a um morador.
O acesso que utilizamos para chegar a comunidade de Mutuca de cima foi feito
pelo município de Coronel Murta, que localiza-se na porção nordeste do estado de
Minas Gerais na margem esquerda do Rio Jequitinhonha. O município possui uma área
de 816,6 km2 onde se desenvolveram, a sede do município, às margens do Rio
Jequitinhonha, e comunidades rurais concentradas, sobretudo às margens dos cursos
d’água. A população de 9.988 habitantes se ocupa principalmente da agricultura do tipo
familiar e do garimpo.
Na comunidade de Mutuca de Cima vivem cerca de 55 famílias que vivem da
lavoura e utilizam as terras ao longo dos córregos do Brejo e da Mutuca. Uma área de
topografia suave ondulada, de formas geomorfológicas marcada pela presença das
chapadas nos topos recordadas pelas “grotas”, área de entorno das nascentes dos cursos
d’água, como uma mata galeria, onde a maior umidade propicia uma boa produção
atraindo portanto a população.
Há nesta comunidade alguns afloramentos rochosos que propiciam o
aparecimento de uma vegetação peculiar,

onde pode ser explorado o turismo. O

afloramento rochoso mais famoso é conhecido na região como “lajedo” e a população
reconhece sua beleza pela vegetação e, sobretudo, pela bela visão panorâmica que temse da comunidade do alto dele.
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FIGURA 2 - Mapa de localização do entorno da comunidade de mutuca de cima
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A água utilizada pelos moradores da comunidade vem do rio salinas, com
exceção das famílias localizadas próximo às nascentes dos córregos e ao longo deles,
durante o período de das cheias. Durante a seca os córregos secam, restando apenas o
rio para abastecer a população.
No que diz respeito à infra-estrutura, na comunidade não há energia elétrica,
usa-se as lamparinas a querosene. As lamparinas antes eram incandescidas a óleo de
mamona, fabricado pelo próprio agricultor. Os moradores da comunidade reclamam a
falta de uma igreja. A maioria esmagadora é católica e as missas são rezadas pelo padre
do município de Coronel Murta com intervalo de dois meses.
Quanto ao sistema de uso da terra uma das características mais marcantes na
agricultura da região do Jequitinhonha é o sistema denominado por (GALIZONI, 2000)
de “terra no bolo”. Este sistema baseado nas relações de parentesco permite que a terra
pertencente a uma família, adquirida a titulo de herança de um ascendente comum, seja
Foto 2: Vista Panorâmica do Vale do Rio Salinas onde se localiza

utilizada por sucessivas gerações
sem serem
Assim agregados, filhos, netos
a comunidade
rural derepartidas.
Mutuca de Cima.
bisnetos vivem na terra socializada e são também considerados legítimos herdeiros.
Existem os tipos de parcerias comuns na agricultura familiar brasileira, as
combinações são essencialmente parecidas, com alguns diferenciais. Para quem não tem
a terra e deseja plantar em terra de outro, faz-se a combinação de fazer a roça e colher
seus mantimentos deixando em troca o plantio do pasto para o dono da terra, o que eles
chamam de trocar mantimento por pasto, ou pastagem. No entanto, os agricultores
mencionaram que ha um prejuízo para o agricultor que não tem a terra. O que acontece
freqüentemente é a exigência, por parte do dono da terra, pelo pasto plantado de forma
mais densa, compacta. Assim os mantimentos, plantados em consorcio, não se
sobressaem da mesma forma que sobressairiam se plantados sem a gramínea. A saída
seria plantar o pasto mais espaçado, de modo que a planta consiga crescer e produzir,
assim “nem o bode morre, nem a onça fica com fome” como explica Sr. Manoel.
Consta nos estudos do (GESTA, 2004) que a capacidade produtiva da terra está
relacionada aos fatores de umidade e inclinação do terreno, bem como a uma
diferenciação dos ambientes para o plantio de acordo com as oscilações sazonais no
nível de água do rio. Quando na cheia, as águas do rio ocupam em média 100 metros do
terreno em cada margem, existem lugares onde as águas ocupam áreas maiores e em
outros menores, dependendo do encaixamento do vale em cada local, e na seca esta área
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é utilizada para o plantio.
As terras para o plantio são utilizadas seguindo uma lógica da paisagem. Nesta
região do Jequitinhonha unidades topográficas têm sua importância na gestão do espaço
pelos agricultores: a chapada, o tabuleiro, a baixa e as vazantes. Estes escalonamentos
da paisagem possuem muitas diferenciações sobretudo no que diz respeito aos tipos de
solo, presença de umidade e tipo de vegetação, onde são identificados também
diferentes potenciais produtivos.
As chapadas são formas de relevos predominante na paisagem do Vale do
Jequitinhonha, geralmente estão em altitude mais elevadas e associadas a terrenos
sedimentares fornecidos pela serra do Espinhaço e que sofreram lixiviação e
seccionadas ao longo do tempo pelos cursos d’água. Nela predominam os latossolos
Vermelho-amarelo com pequenas manchas de latossolos vermelho-escuro, ambos muito
álicos. (DAYRELL, 1999). São os terrenos preferencialmente ocupados pelas
monoculturas de eucalipto por motivos já mencionados neste trabalho.
A vegetação possui algumas plantas típicas, entre elas o pequizeiro, a panan,
pinha brava, etc. As chapadas são utilizadas para coleta de frutos, plantas medicinais,
lenha, madeira e sota de animas onde nela não foi introduzido o eucalipto. E podem ser
utilizadas para o plantio de mandioca, abacaxi, café e pastagens, como o baquearia e
andropogon, segundo registrado em algumas comunidades da região por (DAYRELL,
1999)
As Baixas pelo que pudemos observar e segundo estudos já realizados na região
se tratam de unidades geomorfológicas que em muitos momentos coincidem com as
formas típicas dos tabuleiros. São formas de transição entre as Chapadas e as Vazantes,
às vezes, dependendo da região, podem ser consideradas unidade diferenciadas dos
tabuleiros mas esta diferenciação possui fronteiras bem tênues.
Segundo o estudo feito na região quando do levantamento sócio-antropológico
são consideradas áreas planas que tem como qualidade o fato de conservar melhor a
umidade da chuva, podendo estar localizada em terrenos mais altos distantes do rio ou
podem ocorrer próximas ao rio, neste caso são chamadas “tabuleiros”. Esta área de
transição possui também uma vegetação típica dependendo da altitude, nos topos, onde
se tem ocorrência de cascalhos, possuindo solos relativamente rasos, estão associados a
plantas como o tingui, a cagaiteira, o jatobá, etc. Nestas áreas são cultivadas
mantimentos como a mandioca, amendoim, milho, abacaxi, feijão catador, feijão
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guandu, cana, etc.
Vazante: são terrenos de solos aluviais, férteis, localizados no leito menor e
maior dos córregos. Que são sazonalmente inundados, no caso do leito menor e sujeito a
inundações, dependendo da intensidade e quantidade das chuvas, no caso do leito maior.
Nestes terrenos são cultivados muitos produtos como o arroz, o milho, o feijão, a
fava, a cana, abóbora, feijão guandu, batata doce, quiabo, tomate e folhas em geral. As
vazantes garantem, portanto, o alimento durante um período penoso no campo: a seca.
Alguns agricultores da comunidade de Mutuca de Cima utilizam a vazante para
o plantio durante a seca, mas esta prática parece ser mais comum nas comunidades do
entorno do rio Jequitinhonha e nas áreas localizada nas margens dos rios Salinas e
Vacaria. As vazantes servem tanto para o plantio quanto para o pasto. Geralmente
depois que se “tira as vazante3”, coloca-se o gado, aproveitando a abundância de
“mulatinho” ou “vaqueta” que brotam na área de após a colheita dos cultivos.
No esquema a seguir pode-se observar as diferenciações geomorfológicas
identificadas com múltiplos usos pelos agricultores.

3

Ou seja, depois que os produtos cultivados nas terras de Vazantes são colhidos.
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FIGURA 3 – Esquema de aproveitamento da geomorfologia pelo agricultor
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No leito menor, quase rente ao curso do rio, os agricultores têm o costume de
tirar a areia à enxada até chegar no que eles chamam de “barro”. O “barro” seria o solo
preto com alguma quantidade de matéria orgânica. Quando alcançado este solo aluvial
mais escuro e úmido, fazem-se os canteiros com a terra do “barro” misturado ao esterco
de criação e molhado com cuia e regador. Os canteiros não são muito compridos para
facilitar a irrigação. Às vezes têm o cuidado de deixar o rio descer ao máximo o seu
nível para fazer os canteiros no local mais próximo do curso d’ água, aproveitando
também a umidade que é maior próximo ao rio. Neste local são cultivadas
principalmente hortaliças como cebola, alho, alface, coentro, salsinha, cebolinha.

FOTO 3 – Uso do solo nos terrenos de vazante e os canteiros tangenciando o Rio Jequitinhonha

A sabedoria popular ao longo dos anos de convívio com as cheias e vazante dos
rios criaram costumes comuns entre os agricultores que produzem nas terras de vazante.
Esse terreno garante uma boa produção quase sempre vão da margem do rio até onde
vão as cercas das casas, sabiamente, até onde a maior cheia do rio atingiu. O plantio nas
terras de vazante começa em maio e vai até final de outubro, a produção é colhida aos
poucos, e quando o rio começa a encher a terra já esta limpa.
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FOTO 4 – O plantio de batata doce e outros cultivos na vazante

Os cultivos são geralmente os da chamada Lavoura Branca4: milho, feijão, arroz
(que os agricultores plantavam com mais freqüência, mas agora são poucos os que
plantam), mandioca, batata. Foi notada a pratica do consórcio de feijão com milho, o
mais comum entre os pequenos agricultores. Quando indagados sobre o plantio de
mantimentos no meio de algumas árvores, alguns agricultores ressabiados diziam ter
ouvido alguma coisa a respeito. “Já ouvi falar que tem gente que gradeia o mato na
terra e depois usa remédio de matá foia redonda....é que o mato de foia redonda não
deixa nenhum mantimento sair na terra, onde esse mato tá os mantimento num sai...”
(Sr Manoel em uma conversa informal)

4.1.1

Principais problemas da área com relação à erosão e escassez de água
A escassez d´água é considerada o maior problema segundo os agricultores.

Uma situação que tem sido agravada depois que os córregos da região secam mais
precocemente. Durante as ferramentas aplicadas no DRP e em conversas informais com
4

Lavoura Branca, ou Mantimentos, dependendo da região do Jequitinhonha, são os cultivos básicos
que todos os agricultores plantam.
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os agricultores foi possível observar que muitos atribuem a diminuição da água ao
plantio de eucalipto nas chapadas. E outros associam a instabilidade das chuvas. A
população tem percebido que as chuvas estão demorando a chegar “antes começava a
chover em setembro, no máximo inicio de outubro, hoje começa em novembro... parece
que tá tendo uma mudança no clima!” (Fala de um morador durante o DRP)
O uso da água se resume a regar as plantas ao redor do terreiro, para dar de
beber a criação e as pessoas, usar na limpeza da casa. A higiene/lavagem das roupas é
feita diretamente no rio, em muitos lugares a louça suja a cada refeição também é levada
ao rio para ser lavada, um percurso que pode durar até 3 horas dependendo das
condições. Uma tarefa que pode parecer simples, como lavar a louça após o almoço,
acaba tornando a rotina/jornada diária das mulheres muito pesada. Somando-se a tarefa
de cuidar dos filhos e ainda, a de ajudar na lavoura, as mulheres da comunidade, e do
Vale do Jequitinhonha de um modo geral, padecem por causa da seca total dos
pequenos cursos d’água, sobretudo durante os meses mais críticos de seca.
A redução da água nos pequenos cursos afluentes do rio salinas tem
potencializado ainda mais os problemas deste contexto. Segundo relatos de agricultores,
com em média 40 anos, na sua infância (há cerca de 30 anos) viam muita água corrente
nestes cursos durante as cheias e pouca água durante um pequeno período da seca. Isto
quer dizer que a água minguava nos pequenos cursos, mas não secava por completo.
“diz que o eucalipto puxa água demais e os córrego acaba secando” (Fala de um
morador durante o DRP). O córrego da Mutuca é o que mantém água por mais tempo
antes de secar completamente na época da estiagem, “o córrego do Brejo sempre
secava primeiro, mas nunca faltava água pro povo que mora lá na berada dele, não
secava de tudo como ta agora”(Fala de um morador durante o DRP)
A intermitência dos cursos d’água é muito natural, no entanto o fato de estes
cursos secarem completamente pode ser considerado uma resposta a algum
comprometimento de suas áreas de recarga do nível freático. Algumas hipótese para
este problema foram levantadas neste texto, ressaltando a necessidade de uma
investigação verticalizada acerca do assunto.
O agricultor familiar se caracteriza pela forte resistência e criatividade para
encontrar soluções para seus problemas. A estratégia de escavar um buraco a base da
enxada no leito do rio seco, as chamadas cacimbas, remediava a falta de água durante o
período mais critico da seca, esta estratégia era utilizada depois que acabava a água dos
“poções”, reservatórios no leito do córrego que mantinham alguma quantidade de água.
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“antes tinha uns poção d’água e a gente tirava água deles, hoje nem a água do
córrego, nem a dos poção cabô tudo!” (Fala de um morador durante o DRP). No
entanto, atualmente, as cacimbas são construídas mais cedo e permanecendo menos
tempo com água. É comum encontrar no leito do ribeirão seco, vasilhames ao redor das
cacimbas à espera da menor quantidade de água que possa minar. Uma água turva, mas
que para os momentos de crise é de grande serventia para as pessoas da comunidade.
A redução da água nos córregos do Brejo e Mutuca é motivo de investigação
mais profunda que deve considerar como prováveis causas: o plantio dos eucaliptos nas
chapadas; o desmatamento para a introdução de áreas de pastagem e lavoura; uma
possível mudança climática; a crescente ausência de cobertura vegetal nas vertentes que
compõe o vale dos córregos descritos, sobretudo as vertentes do córrego do Brejo onde
se encontram os “peladôres”.
... o maior problemas dos pelador é que a chuva cai e num acha
lugar dela pará, nem uma planta, um galho, um cisco ... nada, ai
ela vai embora (...) tem peladôr neste córrego do Brejo que pode
chove trinta ano que não moia e num sai uma rama de nada (Fala
de um morador durante o DRP).
Através de entrevistas individuais com a população e de uma investigação
mais aprofundada pode-se chegar a conclusão, ou não, de que a erosão dos peladores e a
seca do córrego têm alguma relação. No entanto, de acordo com as falas dos moradores,
acredito que a impossibilidade de infiltração da água provoca um escoamento
superficial intenso que, além de intensificar a erosão, impossibilita a recarga gradual do
nível freático, fazendo com que o córrego seque mais cedo e a população sofra com a
falta d´água.
Uma solução para o problema de escassez de água para o consumo básico é o
encanamento de água das nascentes, muito comum na região do Jequitinhonha, sendo
que o custo do encanamento o maior obstáculo. Foi mencionado durante a ferramenta
da Realidade X Desejo a possibilidade de encanar água de nascentes particulares que
possuem água todo ano, como existem nas comunidades de Pedra de Amolar e Água
boa (nas propriedades de Dona Elisa e Sr. Juvenaldo). Esta possibilidade foi sugerida
pelo prefeito municipal quando solicitado a resolver o problema da falta de água na
comunidade. Segundo agricultores, o prefeito disse que se os moradores arrumassem a
nascente, ele disponibilizaria todo o material necessário para encanar a água até as
casas. Não sabemos se realmente existe água nas propriedades apontadas, mas o fato de
encanar água de nascentes é muito comum em outras comunidades do vale do
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Jequitinhonha e esta medida tem resolvido muitos problemas relativos à água.
Durante o percurso pelo vale do córrego do Brejo foram comuns observações de
nosso guia carregadas de saudosismo, uma em especial ao dizer que as paisagens por
onde passamos não eram sempre como as encontrávamos naquele momento. Ao
atravessarmos um trecho do córrego do Brejo, Sr Manoel relata que lembra da água
correndo em um canal profundo e estreito quando criança e hoje ele se encontra raso e
quase sem água. “nesse lugar aqui a gente só ouvia o barulho da água, ela passava lá
no fundo...”. Baseado na fala de Sr Manoel e no contexto de erosão acelerada ao qual a
área está inserida, pode-se dizer em análise superficial que se tratava de um trecho
muito assoreado.
Foi mencionado por um agricultor durante a ferramenta Realidade X Desejo a
necessidade de se reaver, junto ao órgão competente, áreas de chapada à montante das
nascentes dos córregos, hoje ocupadas pela plantação de eucaliptos. “Eu creio que se
deixar essa área com mata nativa a água dos córrego vai aumentar”. Nota-se nesta
exposição do agricultor sua sensibilidade ambiental ao observar que a área do entorno
das nascentes, as bordas de chapada, constituem uma importante área de recarga para os
cursos d’água, bem como possui a noção de que o desmatamento das áreas de nascente
causam a diminuição da água. Ela funciona como uma área de reserva de água liberada
aos cursos d’água gradativamente durante todo ano. Em outra intervenção uma
agricultora descreve que antes existiam os “capões”, matas fechadas em volta das
nascentes, que para ela protegiam os “olhos d’água” não deixando a água secar. “antes
tinha os capão que ajudava aumentá a água, que dizê, parece que ajudava mantê a
água...num sei...”
Houve intervenções no sentido de atribuir parte da culpa aos agricultores que
roçavam e queimavam a terra demasiadamente antes do plantio, por acreditar que a
queima era benéfica para a produção. “... a culpa também é de quem faz roçado e põem
fogo demais na terra... isso tamém ajudô a secá as nascente tudo.” Agricultor de
Mutuca de Cima.
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4.2

Diagnostico Rural Participativo
As hipóteses de partida formuladas com base nos dados secundários conduziram

a objetivos a serem investigados durante o DRP, sendo eles:
•

Diagnosticar as conseqüências na produção advindas da erosão acelerada na
região. Avaliar a possível relação das conseqüências com o processo erosivo no
ponto de vista dos agricultores. Quais os principais problemas (causa e efeito) na
área com relação à erosão (declividade, manejo do solo, diminuição da cobertura
vegetal, etc)

•

Avaliar a sensibilidade e percepção ambiental dos moradores da comunidade
com relação à erosão. Eles relacionam a erosão a alguma causa?

4.2.1

Condições gerais para realização do DRP

Para a realização do DRP, houve um planejamento anterior que começou na
previa deste projeto de monografia e redundou em uma viagem a UFV – Universidade
Federal de Viçosa – para uma visita ao professor Ivo Jucksch, do departamento de
solos, afim de mostrá-lo o traçado do projeto e afinar aspectos acerca da metodologia do
DRP. O professor Ivo Jucksch tem grande experiência na aplicação de DRP e foi pessoa
importante para a amarração dos objetivos propostos no projeto de monografia às
ferramentas do DRP pertinentes, fornecendo instruções importantes que a bibliografia
sobre o assunto ainda não possui.
A dificuldade de acesso e acomodação da equipe em Mutuca de Cima, acabou
reduzindo o tempo disponível para a realização dos trabalhos. Conseqüentemente,
foram planejadas somente duas ferramentas que foram aplicadas em dois dias. Inclusive
uma das justificativas para a escolha do DRP como metodologia foi a necessidade de
aplicar métodos que trazem resultados rápidos em um curto espaço de tempo, pois
outros métodos como as entrevistas individuais, demandaram muito tempo e recursos.
As comunidades visitadas (durante permanência na região para aplicação do
DRP na comunidade de Mutuca de Cima) encontram-se às margens do rio Salinas e do
Rio Jequitinhonha, sendo aquele afluente deste. As comunidades pertencem ao
município de Coronel Murta.
Para chegarmos a Coronel Murta, cujo sítio urbano encontra-se a jusante da
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confluência do rio Salinas e Jequitinhonha, saímos de Belo Horizonte e seguimos com
destino para Coronel Murta, passando por Teófilo Otoni e Araçuaí. O percurso de
Coronel Murta até a comunidade de Barra do Salinas, dura em média duas horas,
dependendo do veículo. Barra do Salinas - localizada na junção do rio Salinas com o
Jequitinhonha – é um núcleo urbano relativamente bem desenvolvido que se configura
como distrito importante do município. O acesso ao distrito de Barra do Salinas é feito
por meio de estradas vicinais, cujo trânsito no período chuvoso fica comprometido. Na
paisagem predominam a vegetação de transição associada aos afloramentos rochosos
em formato de domos, dando a paisagem uma beleza particular.

FOTO 5 – Vista panorâmica do vale do Rio Jequitinhonha na junção com o Rio Salinas e a
comunidade de Barra do Salinas

Chegando a Barra do Salinas, a viagem continuou por cerca de mais cinco
minutos, beirando as margens do Jequitinhonha no sentido de seu fluxo, até comunidade
vizinha de Prechedes, onde ficaríamos hospedados durante o trabalho na comunidade de
Mutuca de Cima. Ao chegarmos em Prechedes nos hospedamos em casa de Ediney,
jovem formado na Escola Família Agrícola da região e, como membro da ACRAVAN,
foi um dos autores do projeto de desenvolvimento alternativo para as comunidades
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ameaçadas pelo empreendimento hidrelétrico da barragem de Murta, o projeto CTAGRO.
Para a realização do trabalho um passo importante era o de comunicar às pessoas
da comunidade sobre o DRP. A comunicação entre as pessoas e da maioria das
comunidades rurais desta região é feita pessoalmente ou por meio de bilhetes, que
devem ser entregues casa a casa, é raro na região os serviços dos Correios, telefonia,
etc. Tal fato é capaz de comprometer todo um trabalho caso não seja considerado e
contornado, e mesmo assim a rede de comunicação às vezes é falha e não consegue
abranger todos os moradores.
Na pretensão de minimizar este entrave, no dia seguinte a nossa chegada
visitamos a comunidade de Mutuca de Cima para que o convite para o encontro fosse
ratificado e para que os membros da equipe que não conheciam a comunidade fossem se
familiarizando com o local e com os moradores.
O convite para o DRP foi feito às pessoas da comunidade através de contato com
as lideranças locais. Há um telefone público na comunidade de Barra do Salinas pelo
qual conseguimos falar com Ediney quando ainda estávamos em Belo Horizonte,
pedindo-o para avisar algum morador da comunidade de Mutuca de Cima da nossa
pretensão em visitar a comunidade. Edney conseguiu então acionar o Sr Dario, morador
da comunidade de Mutuca de Baixo, mas com estreitos laços com os moradores da
comunidade de Mutuca de Cima.
Saímos então de Prechedes com destino a Mutuca de Cima. A viagem até lá foi
tranqüila e a estrada transitável em todo o percurso até as margens do rio Salinas, de
onde continuamos a jornada a pés até o grupo escolar, que se localiza na margem oposta
a que desembarcamos. A travessia do rio Salinas foi feita a pés por meio de um “Val” –
nome regionalmente dado ao trecho raso do rio onde os bancos de areia e cascalhos se
apresentam imersos ou em pouca profundidade – que nesta época do ano encontra-se
raso, tornando possível de ser atravessado a pés, a cavalo ou até mesmo de motocicleta,
como pudemos presenciar quando da travessia de alguns moradores.
Depois de cerca de uma hora e meia de viagem, chegamos ao grupo escolar da
comunidade de Mutuca de Cima, Coronel Avelino de Almeida – local de socialização e
ponto de encontro da população para reuniões, missas, e onde seria aplicado o DRP no
dia seguinte –, localizado as margens do Rio Salinas.
Nos surpreendemos com a quantidade de pessoas presentes. Iria começar daí a
poucos minutos uma missa aonde várias crianças fariam sua primeira comunhão e uma
66

seria batizada. Foi importante ter comparecido na comunidade durante o evento da
missa pois, facilitou o nosso primeiro contato com as pessoas e também influenciou na
boa receptividade que tivemos dos moradores. Fomos convidados a participar da missa
que, como de costume, aconteceu sob a sombra de mangueiras no terreiro do Grupo, e
ao final o padre, em tom de boas vindas, perguntou-nos o motivo da visita. Um membro
da equipe que já conhecia a comunidade falou de nossos objetivos na comunidade.
Desse modo, conseguimos estender o convite a uma boa parcela dos moradores para o
encontro no dia seguinte, reiterando o convite feito “boca a boca” pelo nosso anfitrião
Ediney às lideranças da comunidade.
Após a missa, conversamos com Dona Maria Auxiliadora e Dona Maria da
Graças, irmãs gêmeas que se configuram como lideranças na comunidade. Avisamos da
reunião no dia seguinte, a fim de estreitar os laços e explicar os objetivos do trabalho.
Sondamos o melhor horário para reunir a população e falar sobre o trabalho que iria ser
feito durante os próximos dias. Perguntamos as gêmeas quem poderia fazer a quitanda
(biscoito de goma e pão caseiro) que seria distribuída após o DRP, e elas, muito
solícitas, se prontificaram de arrumar uma quitandeira.
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4.2.2

O momento de socialização das ferramentas do DRP
Durante o momento de socialização das ferramentas participaram do DRP cerca

de vinte mulheres e quinze homens, e uma quantidade muito grande de crianças. Todos
pareciam curiosos para saber como seria o trabalho. Os agricultores, meio ressabiados, aos
poucos iam chegando ao Grupo Escolar Coronel Avelino de Almeida . Alguns, no primeiro
momento, se mantiveram à distância, mas a maioria não deixou que a estranheza os
atrapalhasse no tratamento conosco, e num ato afável e gentil nos cumprimentaram com um
“boa tarde” e um aperto de mãos. Aliás isto foi para mim motivo de observação: os
agricultores cumprimentam todas as pessoas, sem exceção, mão a mão, e as crianças num
ato de respeito sempre pedem a benção.
Depois de um certo tempo de espera começamos a etapa de contato e dialogo com
a população através das ferramentas do DRP, antes disso houve apresentação da equipe e
dos objetivos de nossa visita à comunidade, foi feito um resgate das atuações do projeto
CT-AGRO até aquele momento, para que houvesse um nivelamento das informações entre
os agricultores e a equipe, como pode ser observado na foto 6.

FOTO 6 – População e equipe reunidas em frente ao grupo escolar.

Como dito no teórico da metodologia, as dinâmicas servem para convidar e
motivar a população a participar. Elas podem ser trazidas pela equipe, ou podem ser
baseadas na cultura local aproveitando o que a população está acostumada a praticar como
dançar, cantar, contar casos, recitar poesias, brincadeiras, etc.. As dinâmicas possuem um
cunho motivador para a participação, atrair atenção ou para transmitir alguma mensagem à
população, como por exemplo, as dinâmicas para fortalecer o sentimento de união de um
grupo.
Como era do conhecimento da equipe: a população da comunidade é bastante
animada e festeira, por saber destas qualidades, pedimo-los que nos mostrassem um pouco
de sua cultura e que nos apresentassem algo que estavam acostumados a fazer.
As pessoas, numa atitude que mesclava animação e curiosidade, ficaram por um
momento pensativas, mas logo, três agricultoras e um violeiro começaram a cantar. Depois
disto todos dançamos e cantamos juntos e o “gelo foi quebrado”, alcançando o objetivo da
dinâmica de apresentação.

FOTO 7 – Os moradores da comunidade em uma dinâmica do DRP no grupo escolar de Mutuca de Cima

Mapa Falado
Após a dinâmica de apresentação demos início a ferramenta do Mapa Falado. A
primeira etapa foi dividir os participantes em três grupos: dos homens, das mulheres e das
crianças. Optamos por confeccionar o mapa no chão pela maior facilidade de refazê-lo se
preciso, a população parece ter gostado da idéia. Dividimos a equipe para acompanhar e
relatar por meio de anotações as observações cada grupo durante o momento de
socialização do mapa falado. Três pessoas da equipe ficaram a cargo de acompanhar e
relatar o mapa feito pelos homens, duas ficaram incumbidas de fazer o mesmo com o mapa
das mulheres, uma acompanhou o mapa das crianças enquanto, por fim, outra fazia a
documentação do DRP através de fotos.
Tendo em mente o roteiro de temas geradores, a equipe monitorou os grupos na
confecção de seus mapas. Depois de quase uma hora e meia empenhados na construção dos
mapas saímos todos os juntos para conhecê-los. As mulheres apresentaram seu mapa aos
homens explicando e resgatando o espaço real representado no chão.

FOTO 8 – As agricultoras durante a ferramenta do Mapa Falado

No mapa dos homens a escala foi reduzida, se comparado ao mapa das mulheres, e a
noção espacial da toda a comunidade pode ser apreendida. Houve preocupação, por parte
dos homens, em representar as casas, as estradas, os rios, os córregos, o cemitério e os
limites dos municípios próximos à comunidade.
No inicio tiveram dificuldades para começar o mapa, então a pessoa da equipe
responsável por monitorar o grupo, fez uma pergunta inicial que desencadeou a construção:
onde estamos agora? A partir disso, começaram o mapa representando o grupo com uma
caixa de giz. Aos poucos o mapa já tinha representando o rio Salinas, às margens do grupo.
Esta primeira representação ajudou na sintonia de todo grupo em pensar um mapa mental
que começasse do mesmo ponto. Aos poucos cada agricultor presente representou sua casa
com um caco de telha. Houve controvérsias quando da representação das casas de alguns
agricultores que moram na comunidade, relatando que estas pessoas são sempre alheias às
questões da comunidade.

FOTO 9 e 10 – Os agricultores durante a ferramenta do Mapa Falado

Nesta dinâmica pudemos perceber que houve uma disputa sadia entre homens e
mulheres pela melhor representação da comunidade através de seus mapas, em
contrapartida, fizeram coro no sentimento de orgulho quando da apresentação do mapa de
suas crianças.
As crianças enfatizaram em seu mapa as plantações, representando alguns produtos
cultivados nas roças e hortas de suas famílias. Para confeccionarem o seu mapa as crianças
recolheram ramos, gravetos e frutos ao redor do grupo. O mais interessante na dinâmica
com as crianças, foi a oportunidade que elas tiveram de exercitar o olhar sobre o lugar onde
vivem, aprendendo com seus próprios pais sobre a comunidade.

FOTO 11 – Mapeamento das crianças

Ao fim da apresentação dos mapas de cada grupo todos tivemos uma idéia mais
consolidada de como é a comunidade de Mutuca de Cima, bem como analisar as diferentes
perspectivas: dos homens, das mulheres e das crianças. Pudemos conhecer um pouco mais
da comunidade, tanto no aspecto espacial, quanto nas relações travadas entre os moradores.

Terminamos este dia de aplicação de ferramentas do DRP com muita animação e
certos de que a essência do DRP tinha sido alcançada por todos.
Após a ferramenta do mapa falado planejamos junto com um agricultor local um
percurso onde pudéssemos conhecer um pouco mais a paisagem da comunidade. Foi
planejado um percurso a cavalo pela bacia do córrego do Brejo e da Mutuca, onde
pudéssemos observar aspectos físicos e sociais da comunidade e cruzar informações a partir
da discussão do mapa falado. O Sr Manoel, e mais três componentes da equipe fizeram o
trajeto que pode ser visto no mapa do Entorno da Comunidade de Mutuca de Cima.

Realidade e Desejo
O quadro didático que cruza os elementos da realidade e desejo, mediados pelo
caminho sugerido pela população para que seja alcançado o desejo, ou o “como conseguir”,
foi disposto no chão com representações esquemáticas feitas pela equipe através de
desenhos. E ao final da ferramenta a realidade local foi discutida entre as pessoas presentes,
no entanto a necessidade de ênfase nas realidades e desejos alusivos à produção, aos
problemas relacionados à falta de água e aspectos relacionados aos solos, foram abordadas
superficialmente.
Como dito no teórico da metodologia, é comum durante a ferramenta “Realidade e
Desejo”, os agricultores responderem sobre aqueles problemas que estão os afligindo de
imediato e falam sobre problemas conjunturais como, por exemplo, a falta de transporte,
educação, uma seca inesperada, que são problemas urgentes e fazem parte da realidade da
população, no entanto a equipe deve tentar instigar a população para como conseguir os
desejos, o caminho que a população deve percorrer para sair da realidade/problema e
chegar no desejo/solução e para isso o como conseguir deve estar ao alcance da
população. Desejos, como o de conseguir um trator para aradar a terra, pode ser
considerado um pouco distante e impróprio para a realidade local, sendo necessário pensar
em outra solução para a questão do preparo da terra quando da falta de mão-de-obra. Os
resultados alcançados com esta ferramenta de coleta de informações também podem ser
percebidos na foto 12 e na tabela que a segue:

FOTO 12 - Momento da Ferramenta Realidade e Desejo

4.2.3 Resultados obtidos
No momento de socialização do mapa falado observou-se no mapa das mulheres
uma maior preocupação com as casas e o cuidado em representar a horta, os arredores
da casa, e a vizinhança, representando o espaço de convívio mais intensamente vivido
por elas.
Houve preocupação, por parte dos homens, em representar as casas, as estradas,
os rios, os córregos, o cemitério e os limites dos municípios próximos à comunidade. Na
aplicação desta ferramenta notou-se uma reflexão interessante quando assinalaram a
importância de todos os moradores estarem unidos para as questões ligadas a
comunidade.
Na ferramenta “ Realidade e Desejo” a população se sentiu bm a vontade para
falar sobre todos os assuntos que podem ser observados no quadro abaixo:

REALIDADE

COMO CONSEGUIR
•

Falta de água
•

Nascentes e córregos
secando

Falta de energia elétrica

Falta de telefone

Conversar com as
pessoas que possuem
nascentes/olhos d’água
deixarem distribuir a
água para outras
famílias;

DESEJO

Água para todos

Bomba associação e
poço

Aumentar a área de
vegetação nativa ao redor
das nascentes.

Que a água volte a correr
por um período mais longo

Energia elétrica para
Fazer um abaixo assinado bombear água para quem
com todos os moradores da está próximo do Rio
comunidade e enviar para o Salinas. Para o conforto,
prefeito e para a CEMIG;
manter congelador,
geladeira, etc
Fazer um abaixo assinado
com todos os moradores da
comunidade e enviar para o
prefeito e para a
TELEMAR;

Ter um telefone para os
casos de urgência ou
serviços que possam ser
resolvidos sem que seja
preciso se deslocar para a
cidade.
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Falta de terras

X

Terra para todos

Falta de tenda de farinha

Associação de moradores

Conseguir uma tenda
comunitária para a
produção de farinha

Falta de um trator para
aradar a terra

Legalizar associação e
financiar trator

Um trator para o preparo da
terra

Escola com segundo grau

Conversar na prefeitura

Aumentar o grau de nossos
filhos sem a necessidade de
eles irem para a cidade, pois
os pais não têm condições
de manter os filhos nas
cidades.

De acordo com as ferramentas e conversas com a comunidade as prioridades da
comunidade estão associadas à falta de infra-estrutura básica e condições para a o
trabalho:
-

Água

-

Tenda de farinha

-

Energia elétrica

-

Estrada

-

Telefone

-

Saúde

-

Escola grande (até o 3o ano) ensino fundamental completo e médio “pra
aumentar o grau dos meus filho porque é difícil ter uma casa alugada em
Coronel Murta pra pó os filho da gente pra estudá ” (fala de uma agricultora
durante a ferramenta “Realidade e Desejo”)

-

Trator “quando tem um trator não precisa de ficar queimando a terra” (fala de
um agricultor durante a ferramenta “Realidade e Desejo”)
Além destas necessidades citadas acima, os agricultores reclamam a falta de

alternativas quando precisam de dinheiro e utilizam de sua força de trabalho na terra
para complementar a renda “Quem ta precisando de dinheiro trabalha um dia, dois por
semana na casa de quem precisa de mão-de-obra” (Fala de um morador durante o
DRP).
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Em visita a um agricultor que ainda produz a farinha, ele relata as dificuldades em
continuar produzindo por falta de mão-de-obra. Ele possui sua própria tenda e produz a
farinha amarela, feita de mandioca brava, os filhos foram estudar em Rubelita, um
município próximo à comunidade de Mutuca de Cima.
Antes a gente produzia muita farinha, mas agora pagá pra fazer
farinha não dá! A gente acaba trocando alguma coisinha que a
gente planta com a farinha do outro. Não faz mais farinha, não
faz goma porque não tem tenda. Antes tinha as tenda de farinha
tocada a animal, agora a gente não vê mais (Fala de um
morador durante o DRP)
A despeito de tudo que foi mencionado a população demonstra gostar do lugar
onde vivem. Na maioria das falas, sobretudo dos mais velhos, fica explicito que eles
consideram a vida no campo feliz, apesar de todas as dificuldades.
A maioria das discussões provocadas no DRP buscou subsídios aos planos de
ação do projeto relativos à gestão dos recursos naturais, sobretudo o uso da água e
manejo dos solos, para os quais o CNPq disponibilizou verba.
A população participou ativamente das discussões e dinâmicas, mostrando-se
sempre disposta a compartilhar o seu conhecimento sobre a comunidade. Foi nos
revelado que muitos assuntos, que afloraram durante o DRP, nunca tinham sido
discutidos entre os moradores em outras ocasiões, o que pode ser considerado um ponto
positivo da metodologia.
Durante certos momentos das discussões, houve discordância de opiniões sobre
determinado assunto, e isso também foi extremamente salutar para a comunidade na
medida em que contribuiu:
•

para que um nível mais elevado de discussão fosse alcançado;

•

para aquecer o entusiasmo pelo esclarecimento das dúvidas surgidas durante o
DRP;

•

para que a população reflita sobre a solução de seus problemas;

•

para um nivelamento das discussões;

•

para consolidação de uma massa crítica;

•

para o surgimento de vozes de liderança na comunidade;

Um momento interessante desta ferramenta foi quando alguns moradores viram
como um caminho possível para muitos dos seus desejos:
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•

a união, quando surgiu a idéia de que a comunidade poderia criar uma
associação

•

o exercício da cidadania, como no momento do mapa falado quando Sr Dario
percebe a possibilidade de os membros da comunidade reaverem a área de borda
das chapadas junto as reflorestadoras;

•

a mudança de atitudes ou práticas, como quando perceberam que o
fatigamento das terras pode ser uma conseqüência do manejo inadequado dos
solos através das queimadas e do pasto;
Neste sentido, os objetivos da monografia foram alcançados na medida em que

foram discutidos muitos aspectos importantes para o planejamento das ações do Projeto
CT-Agro na comunidade rural de Mutuca de Cima.
•

Como a discussão de quais seriam as famílias com maior necessidade de água;

•

Foi reconhecido pelos agricultores que algumas áreas de plantio tem suas terras
fracas havendo a necessidade de alguma pratica diferente da adotada atualmente;

•

Foi discutido que não deveriam ser beneficiados com os projetos os moradores
da comunidade que não participam das atividades relativas à comunidade e isso
é muito importante para o projeto na medida em que a disposição de trabalhar
em mutirão e a divulgação das técnicas depende disso.

•

Surgiu a idéia de uma associação, que se configuraria numa parceira na
implementação dos projetos.
O êxito da implementação destas primeiras ações é que desencadeará a extensão

destas idéias a outras comunidades rurais da região.

5 – DISCUSSAO DOS RESULTADOS
Através do DRP foi possível consolidar as informações existentes a respeito da
comunidade e ampliar os conhecimentos acerca dos problemas da população desta
comunidade relativos a erosão acelerada e escassez de água.
Durante as dinâmicas houve controvérsias no que diz respeito à fertilidade das
terras. Alguns afirmavam com veemência que as terras são férteis, o que falta é a água
da chuva. “A terra aqui dá sem adubo nenhum, num precisa de adubo... o importante é
Deus mandá ela lá, adubo nós tem aqui na terra” (fala de uma agricultora durante
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DRP). Outros, em menor número, atribuíam a baixa na produtividade e a perda de
lavouras à “fraqueza” da terra, isto é, à sua suposta infertilidade e a falta de chuvas.
A erosão acelerada faz parte da paisagem da comunidade, no entanto os
moradores não a vêem como problema. A erosão é um processo natural, contudo alguns
fatores podem acelerar este processo. No caso da região estes fatores de aceleração da
erosão estão visivelmente ligados às práticas de manejo dos agroambientes através da
queima, da compactação provocada pelo pisoteio do gado, a diminuição de cobertura
vegetal, e a declividade acentuada dos terrenos e o empobrecimento do solo da região.
Outro fator pode ter conseqüência na característica dos solos que possuem uma
estrutura essencialmente arenosa.
A maioria das hipóteses traçadas no que diz respeito à erosão acelerada na
região não foi possível de ser investigada. Há a necessidade de uma investigação mais
profunda na área de maior ocorrência do peladôr, na bacia do córrego do Brejo. O
peladôr é uma área da vertente onde quase nenhuma cobertura vegetal consegue se
sobressair, e o solo, sempre desnudo, fica mais suscetível a processos erosivos intensos.
“A terra que dá o peladôr ela tá morta, vai lavando a terra até ela acabar, vai tudo
embora” (Fala de um morador durante o DRP)

FOTO 13 – Pelador
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Os peladores, segundo a observação de muitos agricultores, são supostamente
provocados pelo uso intensivo da terra ou pela falta de água. A divisão ou partilha
sucessiva de terras pelas famílias na região agravado pela tomada das chapadas pelas
empresas “reflorestadoras” fez com que cada pedaço de terra, fosse mais explorado,
levando a um rápido fatigamento pela falta de terras reservas para pousio ou
extrativismo. A menor porção de terra obriga um uso mais intensivo por parte dos
trabalhadores rurais, tornando impossível o descanso recomendável da terra por 10
anos. Uma terra pequena representa um tempo menor para o pousio (na melhor das
hipóteses acreditando na possibilidade de ele ser feito) acarretando numa perda da
fertilidade do solo e, conseqüentemente, numa aceleração da erosão. No entanto os
agricultores percebem que existem terrenos mais suscetíveis ao aparecimento deste tipo
de erosão.
Aqui todo mundo sabe que se trabaiá muitos ano numa terra ela
vira pelador. Aí se a pessoa repará que a terra lá vai saindo uns
peladozinho tem que procura outra terra pra planta (...) tem terra
que ce planta dez ano e não tem nada, outras que ce planta dois e
ela vai virando pelador (Fala de um morador durante o DRP)
A erosão acelerada não é encarada como um problema pelos agricultores
amostrados nas ferramentas aplicadas no DRP, ou seja, a população não considera o
peladôr como um problema porque abandonam as terras em busca de outras. Devido à
constatação de que os agricultores já conviveram com a erosão acelerada do local, como
dito em outros momentos do texto, as hipóteses de partida não puderam ser
comprovadas, no entanto, a investigação deste aspecto da área é instigante, a priori
acredito que se trata de caso de erosão acelerada diferenciada e que ocorre em outras
regiões do Vale do Jequitinhonha. De acordo com menção de um agricultor durante
conversa informal, quando diz que “... tem pelador ai que vira até barroca 5” pode-se
perceber que os peladores se configuram em um processo de erosão acelerada podendo
chegar ao voçorocamento.
Muitos agricultores consideram a bacia destes córregos, sobretudo a do Córrego
do Brejo, como a área de maior necessidade de intervenções no meio ambiente. Em
conversas mencionaram quantas pessoas tiveram que abandonar suas casas devido à
escassez de água. Percorremos durante a manhã de domingo parte das bacias dos
córregos Brejo e Mutuca. Durante o percurso o agricultor e morador desta bacia, Sr.
Manoel relatou que a erosão e o chamado “peladôr” não constitui um problema para a
5

Barroca é como os agricultores da região denominam o processo de voçorocamento.
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maioria dos agricultores com os quais ele convive. Um outro objeto de investigação
seria o de estudar se o “peladôr” constitui um tipo de erosão acelerada, e as possíveis
soluções agroecológicas para recuperação de área degradada, segundo agricultores nos
peladores é difícil qualquer cobertura vegetal se sobressair.

“Tem peladôr neste

córrego do Brejo que pode chove trinta ano que não moia e num sai uma rama de
nada” (Fala de um morador durante o DRP).

FOTO 14 – Bacia do Córrego do Brejo e a paisagem dos peladores

Através de entrevistas individuais com a população pode-se chegar a conclusão,
ou não, de que a erosão dos peladores e a seca do córrego têm alguma relação.
Os problemas ligados a redução da água nos córregos do Brejo e Mutuca, como
dito anteriormente, é motivo de investigação mais profunda que deve considerar como
prováveis causas: o plantio dos eucaliptos nas chapadas; o desmatamento para a
introdução de áreas de pastagem e lavoura; uma possível mudança climática; a crescente
ausência de cobertura vegetal nas vertentes que compõe o vale dos córregos descritos,
sobretudo as vertentes do córrego do Brejo onde se encontram os “peladôres”.
Durante os momentos do DRP e no percurso pelo córrego do Brejo, notou-se a
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potencialidade da população para a adoção de práticas agroecologicas, confirmando
dados de estudos que apontam a agricultura familiar como locus ideal para a
implementação de práticas agroecológicas. Porem o uso das técnicas agroecológicas na
comunidade, apesar de que foram notados o uso de sistemas de rotação e também o
preparo do solo que são métodos da agroecológia, podem ser mais difundidos e
otimizados.
Existem especificidades locais que devem ser consideradas, como por exemplo,
o fato de não ser comum o cultivo de feijão guandu em consórcio com outros cultivos
como percebemos na visita ao Sr Zé Antônio em Turmalina, pois, segundo a observação
dos agricultores de Mutuca, o feijão guandu puxa tudo da terra não deixando nada para
as outras plantas, sabemos então que esta pratica que alcança êxito em outras
comunidades não pode ser introduzida em mutuca antes de uma experimentação.
Não foi observada nenhuma prática agroecologica ligada a manutenção da
umidade do solo, como a de deixar cobertura morta ou viva sobre o solo, ou ainda a
introdução de plantas que ajudem na melhoria de algum aspecto edáfico. A observação
mais curiosa está relacionada à tradição no plantio da batata doce nas margens do rio,
que tem funções múltiplas como controlar a erosão acelerada, no controle de plantas
consideradas ervas daninhas e como planta pioneira.
Em um patamar acima dos terrenos de vazante são cultivadas varias espécies de
batata doce, quiabo, tomate, maxixe, feijão guandu, abóbora. Os agricultores têm noção
de que a produção perto do rio é melhor do que mais acima. “À medida que vai subindo
o solo vai ficando pior pra plantar” (fala de um agricultor durante o DRP)
Todos os agricultores têm o costume de plantar a batata doce nas áreas de
vazante. Há uma tradição, vocação e costume pelo plantio de batata doce. Cultivam-se
várias espécies, inclusive o consórcio de uma ou mais variedade, mais de uma espécie
em uma mesma cova. A batata doce é um cultivo que combate a erosão do local, além
de controlar a “junça”, uma gramínea considerada erva daninha e atuar como planta
pioneira. A produção de batata é vendida para comunidades vizinhas e para o comercio
de Coronel Murta. É também utilizada como forragem para o gado, porco, galinha, bem
como para o consumo de casa.
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6 - RECOMENDAÇÕES
O que pode ser feito na comunidade de Mutuca de Cima a partir da bagagem
de informações coletadas e experiências vivenciadas até o DRP? Muitas das propostas
observadas em visita ao CAV poderiam ser viabilizadas na comunidade de Mutuca de
Cima com adequações as especificidades desta comunidade. Outras recomendações
dizem respeito a hipóteses formuladas a partir do momento de socialização
proporcionado pelo DRP, mas que precisam ser investigadas.
•

Associação dos moradores de Mutuca de Cima
Em curto prazo, incentivar e assessorar as lideranças da comunidade para a
legalização de uma associação de moradores na comunidade

•

Planejar entrevistas individuais pela bacia dos córregos do Brejo e Mutuca
Pela bacia do córrego do Brejo pudemos observar várias casas abandonadas.
Para aprofundar na questão da migração destes moradores para outros locais
depois da seca quase definitiva do córrego. Eles não permaneceram na bacia do
córrego porque tinham outras terras? Questionar a origem dos muitos peladores
existentes ao longo das vertentes do córrego do Brejo, bem como tentar coletar
indícios que levem a seca do Córrego a associação dos peladores com a
plantação de eucaliptos nos topos das nascentes e nas chapadas.

•

Fortalecer a comunidade no sentido de que sejam tomadas iniciativas para o
encanamento da água de nascente para o uso doméstico.
Foi mencionado durante a ferramenta da Realidade X Desejo a possibilidade de
encanar água de nascentes particulares que possuem água todo ano, como
existem nas comunidades de Pedra de Amolar e Água boa (nas propriedades de
Dona Elisa e Sr. Juvenaldo). Esta possibilidade foi sugerida pelo prefeito
municipal quando solicitado a resolver o problema da falta de água na
comunidade. Segundo agricultores, o prefeito disse que se os moradores
arrumassem a nascente, ele disponibilizaria todo o material necessário para
encanar a água até as casas.
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•

A Lavoura Comunitária
Em curto prazo incentivar e fortalecer a comunidade na direção de uma lavoura
comunitária de mandioca, pois foi externado pelos moradores, durante
ferramenta do DRP, o intrincado serviço de cultivar mandioca e de produzir
farinha, que se agrava com a falta de mão-de-obra. Em médio prazo, estimular a
organização e o cultivo da mandioca com a adoção de técnicas agroecológicas
na lavoura comunitária, tal como vimos na lavoura comunitária da comunidade
de Capim Branco, município de Minas Novas, que foi estimulada pelo CAV.

•

Em longo prazo construção de uma tenda comunitária através da associação para
a produção de farinha de mandioca
Segundo relato dos moradores a produção de farinha diminuiu muito na
comunidade sobretudo por dois motivos: a falta de mão-de-obra para o cultivo
da mandioca e para a produção de farinha, aliados à falta de infra-estrutura uma
vez que quase ninguém tem mais as tendas de farinha.

•

O casal protetor de nascentes
Vimos no CAV um trabalho que envolve a conscientização e valorização tanto
da agricultora quanto do agricultor, onde cada comunidade possui um casal
protetor da nascente, o papel do casal além de cuidar da nascente, é de mediar
possíveis conflitos ambientais na sua comunidade.

•

Área demonstrativa
É importante ter uma área demonstrativa próxima aos agricultores, podendo ser
no estabelecimento de um agricultor. Esta área funcionaria como uma “vitrine”
das técnicas disponíveis na agroecologia próximas aos agricultores de Mutuca de
Cima. Em Turmalina visitamos o estabelecimento rural de Sr Zé Antônio, um
agricultor da comunidade de Gentil, que não só E uma área de experimentação
próxima aos agricultores para que eles possam ver in locu as experiências
agroecológicas, uma sugestão seria o estabelecimento do Ediney, pois ele
trabalha na filosofia agroecológica.
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•

Melipolicultura
Incentivar e viabilizar a produção melífera de abelhas nativas, em percurso
durante o Córrego do Brejo, (MACHADO, 2005, comunicação pessoal) notou o
potencial da região para esta alternativa de consumo e renda.

•

Encanamento da água das nascentes
Uma solução para o problema de escassez de água para o consumo básico é o
encanamento de água das nascentes, muito comum na região do Jequitinhonha,
sendo que o custo do encanamento o maior obstáculo.

7 - CONSIDERAÇOES FINAIS
A partir do DRP foi possível reiterar e observar novos aspectos da população
rural da região de estudo, sobretudo dos aspectos da população de Mutuca de Cima,
possibilitando um planejamento mais consistente e uma reelaboração das ações afim de
garantir o êxito. O momento de reflexão proporcionado pelo DRP serviu para a
discussão de vários assuntos importantes tanto para a comunidade, quanto para a equipe
do projeto CT-AGRO.
Considerando que se trata da primeira experiência para a maioria da equipe, o
DRP foi um meio metodológico importante para estimular a participação ativa das
comunidades no planejamento da implementação dos métodos propostos pelo projeto.
As equipes recém iniciadas no DRP, segundo (ELLSWORTH et ali 1995), sentem
muitas vezes uma pressão em pontos não necessariamente relacionados ao diálogo com
os moradores da comunidade: o domínio dos instrumentos de recolhimento da
informação; busca em demasiado por informações quantitativas; ou tomam, às vezes,
posições de cobrança frente ao agricultor, como, por exemplo, começam a dar conselhos
de convivência à comunidade ou dizendo, em modo “imperativo”, o jeito, supostamente
correto, de fazer as coisas na tentativa de querer encontrar soluções para todos os
problemas da comunidade. Percalços compreensíveis a uma equipe formada em sua
maioria por inexperientes em DRP, o que provocou alguns equívocos durante o
trabalho.
Segundo mesmo autor, outro risco que se corre no DRP é o de deixar que os
problemas logísticos desviem as pessoas dos objetivos. O que parece ser menos
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inflexível em um DRP é a necessidade da equipe ter em mente o roteiro sugerido para o
desencadeamento das questões a serem abordadas, assim como as dinâmicas e
ferramentas com as quais você explorará o roteiro, o restante é flexível, sem receita
certa e se moldará perante o contexto. Estes pontos de equívoco normais aos iniciantes
em DRP muitas vezes aconteceram.
A despeito disto, a metodologia aplicada foi muito proveitosa para: o
entrosamento dos membros do projeto com a população e para a compreensão da
realidade local. As investigações em um DRP, como lembrado por PETERSEN;
ROMANO (1999), não buscam “a verdade”, o objetivo é se aproximar da verdade pelo
método das “aproximações sucessivas”, conseguidas através de diferentes abordagens,
contatos e formas de diálogo com a população. Depois de um tempo razoável de
atuação na área consegue-se chegar a conclusões consideradas “certas” através da
triangulação dos dados – interligação de uma mesma informação que surge repetidas
vezes por meios e ou pessoas diferentes. A triangulação dos dados, necessária para se
chegar a uma visão mais consistente da realidade do lugar e que conduz a uma
compreensão global da área estudada, poderá ser complementada por meio das
informações dos relatórios e estudos obtidos desde a primeira atuação na área, que
aconteceu em 2002.
A proposição de medidas técnicas deve levar em conta a capacidade de
transmissão destas técnicas entre os agricultores e também a capacidade deles em
efetivá-las. No entanto, o mais importante para o projeto CT-AGRO é pensar como as
propostas chegaram à prática. Para isso buscamos informações com entidades que já
praticam este trabalho de difusão de técnicas agroecologicas, trabalhando a educação e a
percepção ambiental dos agricultores. Neste sentido, a utilização do DRP como
metodologia de abordagem participativa teve e terá grande importância nos próximos
passos do projeto.
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