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Resumo 

 

Recentemente a Zona da Mata Mineira passa por uma nova fase no processo de 

(re)configuração territorial, sendo agora, com a expansão da monocultura de eucalipto. 

Devido à estagnação econômica da região, vinda do declínio da produção do café e logo após 

o da pecuária leiteira, e considerando ainda o relevo da região, o qual não é próprio para a 

prática da pecuária extensiva nem para o plantio de grãos, as médias e pequenas propriedades 

familiares vêm enxergando na lógica da monocultura um meio de sustentabilidade econômica. 

Em meio ao cenário descrito, acirrado pela pressão das verticalidades sobre o território, treze 

comunidades remanescentes de quilombo perpetuam seu processo de resistência nessa 

macroregião. 

O presente artigo busca tecer narrativas e reflexões a cerca das pesquisas e iniciativas de 

extensão universitária junto a comunidades quilombolas da Zona Mata Mineira, o que vem 

nos auxiliando na compreensão deste cenário. 

 

Palavras-chave: (re)configuração territorial; extensão universitária; geografia agrária; 

quilombolas. 

 

 

 



2 

 

Resumen 

 

Recientemente, la Zona de la Mata Mineira se somete a una nueva fase en el proceso de (re) 

configuración territorial, y ahora con la expansión del monocultivo de eucalipto. Debido al 

estancamiento económico en la región, provenientes de la disminución de la producción de 

café y poco después de la ganadería lechera, y teniendo en cuenta el alivio de la región, que 

no es adecuado para la práctica de la ganadería extensiva o el cultivo de cereales, el promedio 

y las pequeñas granjas familiares se han de ver la lógica de un medio de monocultivos de 

sostenibilidad económica. 

En medio de la situación descrita, tensa por la presión de los puntales en la zona, los restos de 

trece comunidades quilombolas perpetuar este proceso de resistencia macroregião. 

Este artículo trata de tejer historias y reflexiones sobre la investigación y las iniciativas de 

acercamiento con extensión universitarias las comunidades quilombolas Zona Mata Mineira, 

que nos ha estado ayudando en la comprensión de este escenario. 

 

Palabras clave: (Re)configuración territorial; extensión universitaria; geografía agraria; 

quilombolas. 

 

 

O PROCESSO HISTÓRICO DE (RE)CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL NA ZONA DA 
MATA MINEIRA 

 

 

Devido à expansão da monocultura do café durante o século XIX na média bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul a mesorregião da Zona da Mata Mineira passou por uma 

(re)configuração territorial. Em análise do livro “Os Sertões do Leste” (MERCADANTE: 

1973), nota-se que tal região continuava inexplorada até o final do século XIX, sendo 

habitada fundamentalmente por indígenas. A riqueza mineral da região central de Minas 

ofuscou a exploração sobre a Zona da Mata retardando seu desenvolvimento econômico, e 

somente com a crise da mineração esta passou a ser explorada. 

A partir de 1815, a Zona da Mata Mineira passa a ser povoada em virtude do início das 

plantações de café que se inserem na região. Assim, em meio às inovações tecnológicas e o 

aumento da produção, em pouco tempo, a região estaria fornecendo às outras seus principais 
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produtos: o fumo e o café. Desde então, foram implantadas infra-estruturas necessárias para 

dar suporte à monocultura cafeeira e, em conseqüência, para o escoamento da produção. 

 

Porém, na medida em que a cafeicultura nacional passa por uma grave crise de 
preços que se inicia partir de 1896, seus reflexos nos municípios se fizeram sentir, 
propiciando o surgimento de outras atividades econômicas rurais capazes de gerar 
renda ao produtor rural para contrabalançar as perdas ocasionadas com a crise do 
café. Neste sentido, todo o período em questão (1896-1930) reflete de certa maneira 
a busca de alternativas ao café que, ao longo deste intervalo de tempo tende a perder 
seu dinamismo e entrar em decadência. (DESTRO, 2006, p.37). 
 

A partir deste momento temos então o início do que entendemos ser a transição de uma 

economia pautada na agroexportação para outra vinculada ao mercado interno, 

especificamente a pecuária. Essa foi uma das formas de atenuar os efeitos danosos da crise, 

desenvolvendo atividades que pudessem concorrer não só para a remuneração do produtor 

rural, mas também para os cofres públicos estaduais. 

O desenvolvimento da criação de gado em municípios cafeicultores apresenta algumas 

particularidades, uma vez que a criação se fará concomitantemente com o café. 

 

A cafeicultura em Minas Gerais, especificamente na Zona da Mata, se fez através da 
incorporação de terras em matas e capoeirões para o cultivo, caracterizando um 
sistema agrário próprio que se realizava de forma extensiva, adicionando mais terra 
com mais trabalho, não apresentando recuperação dos solos desgastados e 
evidenciando dessa forma seu baixo nível técnico de produção. Repetindo-se ao 
longo do tempo, a forma como se realizava este processo levaria a uma inviabilidade 
futura do café, pois reduziria as reservas de terras aptas para o plantio. Têm-se assim 
aquilo que se denominou de “degradação”1 do sistema agrário que, ao se aprofundar, 
levaria a uma situação de crise do mesmo, iniciando-se um processo de mudanças 
cumulativas que afetariam a estrutura produtiva. Entre elas, se destaca a 
transformação da paisagem rural, cada vez mais dominada pela presença dos pastos. 
Sendo estes um tipo de terra exaurida pelo cultivo do café, eles tendem a cada vez 
mais a predominar em áreas onde até então se observava uma proeminente 
cafeicultura. (DESTRO, 2006, p.46 e 47). 
 

De acordo com BECKER E EGLER (1994) apud PALHA (2009) o comércio internacional 

não constitui o elemento mais significativo da economia brasileira no período de 1947 a 1980. 

Desta forma houve um notável “fechamento” da economia externa e uma expansão do 

mercado interno, beneficiando o crescimento da pecuária leiteira. 

                                                           
1
 Por degradação entenda-se “a diminuição da capacidade de reprodução que a unidade de produção representa 

em potencial” que, no caso, significa a não disponibilidade de terras em quantidade suficiente para se reproduzir 
a cafeicultura. KULA (1979: 32) apud DESTRO  
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Já o declínio desta prática é constituído por uma mudança novamente de escala de mercado, 

passando do local/regional para a escala nacional/global, constituindo nos anos de 1980 e 

1990 o início da (re)abertura econômica brasileira para o mercado externo. 

 

Na década de 1980 se instalam no país diversas indústrias que contribuem para as 
mudanças e é quando o poder de declinação dos preços passa para o setor privado. 
[...] Com o processo de abertura econômica as alíquotas de importações caem e 
juntamente com o processo de valorização do câmbio o produto importado torna-se 
mais barato no mercado interno. (PALHA, 2009, p.53-54) 
 

Recentemente a região passa por uma nova fase no processo de (re)configuração territorial, 

sendo agora, com a expansão da monocultura de eucalipto. Devido à estagnação econômica 

da região, vinda do declínio da produção do café e logo após o da pecuária leiteira, e 

considerando ainda o relevo2 da região, o qual não é próprio para a prática da pecuária 

extensiva nem para o plantio de grãos, as médias e pequenas propriedades familiares vêm 

enxergando na lógica da monocultura um meio de sustentabilidade econômica.  

Entretanto,  

 

“A monocultura é a negação de todo um legado histórico da humanidade em busca 
de garantir a segurança alimentar na medida em que por definição, a monocultura 
não visa alimentar quem produz e, sim, a mercantilização do produto [...] a 
quantidade torna-se qualidade” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.213). 

 

De acordo com a Associação Mineira de Silvicultura (AMS) o estado de Minas Gerais está 

em primeiro lugar em área de plantio de eucalipto totalizando 1,16 milhões de hectares, 

equivalente a 23,5% do total nacional. Os produtos da silvicultura, em especial eucalipto são 

destinados à indústria siderúrgica e também as de produção da celulose. O mapa a seguir 

demonstra a proximidade de algumas empresas com interesses na Zona da Mata Mineira. 

                                                           
2 Mar de Morro, segundo definição de Aziz Ab’Saber. 
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FIGURA 1: PRINCIPAIS EMPRESAS CONSUMIDORAS DA SILVICULTURA NA ZONA DA MATA MINEIRA 

 

Assim, esse avançar da monocultura sobre outras práticas e modos produtivos, está associado 

a uma lógica de produção distinta daquela adotada pelas comunidades que se territorializaram 

na região desempenhando uma atividade agrícola fundamentalmente focada na cafeicultura. 

Pois apesar do café ser historicamente uma cultura de exportação e ter tido sua parcela na 

devastação ambiental da Zona da Mata, a cafeicultura praticada nessa região ainda permitiu o 

desenvolvimento de uma agri-CULTURA (PORTO GONÇALVES: 2006) diversa em termos 

produtivos, sociais e culturais, mantendo assim uma população tradicional de agricultores 

e/ou quilombolas em seus territórios. 

 

 

COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO 

 

 

Em meio ao cenário descrito, de sucessivas (re)configurações territoriais na Zona da Mata 

Mineira, acirradas pela pressão das verticalidades sobre o território, treze comunidades 
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remanescentes de quilombo3 perpetuam sua r-existência (PORTO- GONÇALVES, 2002) 

nessa macroregião. 

Segundo Milton Santos: 

“As verticalidades podem ser definidas, num território, como um conjunto de pontos 
formando um espaço de fluxos. (...) Tomada em consideração determinada área, o 
espaço de fluxos tem o papel de integração com níveis econômicos e espaciais mais 
abrangentes. Tal integração, todavia, é vertical, dependente e alienadora, já que as 
decisões essenciais concernentes aos processos locais são estranhas ao lugar e 
obedecem a motivações distantes. (...) Desse modo ordenado, o espaço de fluxos 
tem vocação a ser ordenador do espaço total, tarefa que lhe é facilitada pelo fato de a 
ele ser superposto.” (SANTOS, 2007, p.105-107) 

“As horizontalidades serão os domínios da contigüidade, daqueles lugares vizinhos 
reunidos por uma contigüidade territorial” (SANTOS, 2005, p.139) 

 

As territorialidades4 que essas comunidades constroem nesse espaço, são expressão do 

encontro de suas horizontalidades com as verticalidades. Esse (des) encontro pode resultar 

num movimento contínuo entre a adaptação, a transformação, as descobertas, o aprendizado e 

a resistência. Pois, 

O modelo econômico assim estabelecido tende a reproduzir-se, ainda que mostrando 
topologias específicas, ligadas à natureza dos produtos, à força das empresas 
implicadas e à resistência do espaço preexistente. O modelo hegemônico é planejado 
para ser, em sua ação individual, indiferente a seu entorno. Mas este de algum modo 
se opõe à plenitude dessa hegemonia. (SANTOS, 2007, p.107) 

 

Portanto, tais comunidades não saem ilesas desse confronto, tendo seus território e 

territorialidades afetados (quando não ameaçados) por estas questões. Contudo, à medida que, 

as comunidades avançam no processo de re-conhecimento de si, e redescobrem seu passado e 

sua história pela ressignificação da memória coletiva e local e, apropriam-se desse valor 

autóctone redescoberto, novas possibilidades de ações horizontais emergem.  

Essa reconstrução identitária, com o gradativo despertar do grupo para a sua identificação 

como remanescente quilombolas, pode reforçar o sentimento de comunidade (mas, também, 

mediante, as particularidades do processo de ocupação do território de cada comunidade, pode 

evidenciar contradições internas expressas entre os que se autodenominam quilombolas e os 

                                                           
3
  Segundo pesquisa realizada no site do INCRA (www.incra.gov.br) foram identificadas na Zona da Mata 

Mineira, 13 comunidades quilombolas que entraram com pedido de reconhecimento e demarcação de seus 
territórios junto ao INCRA. 
4 Entenda-se territorialidade como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 
identificar  com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a, assim, em seu território ou 
homeland” (LITTLE apud MAZZETTO, 2007, p.52) 
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que não se reconhecem como tal) propiciando maior integração e união do grupo pela busca 

da efetivação de seus direitos territoriais através da formação e organização de suas 

respectivas associações comunitárias, necessárias, inclusive, para o procedimento de 

reconhecimento e demarcação de suas terras.  

Assim, esses sujeitos se tornam mais ativos na resistência às verticalidades impostas pelos 

atores hegemônicos do modelo econômico dominante, produzindo, então, novas 

configurações territoriais como síntese desse processo. 

Sublinha-se ainda que, esse processo de se reconhecer como quilombolas é, de fato, uma 

construção, sendo que esta (visto as experiências adquiridas em comunidades quilombolas 

nesses aproximadamente três anos de pesquisa e vivência da temática) geralmente conta, em 

seu início, com o auxílio de um sujeito externo à comunidade. 

Assim, por exemplo, ocorreu nas comunidades São Pedro de Cima (Divino/ MG) e Colônia 

do Paiol (Bias Fortes/ MG). Na primeira, a discussão sobre a temática se inicia por intermédio 

da diretora, na época, da Escola Municipal Lia Marta de Oliveira localizada na comunidade; 

nesta última, por meio de um padre que começou a realizar pesquisas no local. 

Isto ocorre porque, os termos quilombo, quilombola ou comunidades remanescentes de 

quilombos, entre outros, são comumente, num primeiro momento, estranhos àqueles a quem 

se referem. O grupo é portador de histórias de vida, memórias, ancestralidades, território e 

territorialidades em comum que remetem ao conceito de quilombo, porém, o mesmo, muitas 

vezes, não é capaz de sozinho fazer a devida associação entre os fatos e o conceito ou 

denominação. Duas causas podem ser apontadas para a configuração dessa situação: o 

conhecimento de apenas parte de sua história5 e/ou à falta de informação sobre a questão do 

reconhecimento de comunidades quilombolas associada à incompreensão do que é ser 

quilombola hoje.  

Nesse sentido, vale destacar a importância da apropriação da ressemantização do termo 

quilombo por pesquisadores, sociedade em geral, e principalmente, pelos membros destas 

comunidades remanescentes. A noção de quilombo tem uma significação ampla, assim como 

são múltiplas suas possibilidades de origem, logo vai muito além do que se entendia da 

                                                           
5 Na Comunidade Colônia do Paiol, por exemplo, seus moradores sabiam que eram herdeiros da terra, mas 
desconheciam a existência de um documento que comprovasse seus direitos sobre esta. Foi através da pesquisa 
do padre Djalma Silva, que foi localizado o testamento de José Ribeiro Nunes, no qual ficava claro a doação 
feita por este, do lugar denominado Paiol, a nove de seus ex-escravos e, que quando da morte dos mesmos, as 
referidas terras passariam a seus descendentes como usofruto.  
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formação dos quilombos no Brasil no período escravista. Leite (2000) reconstrói a trajetória 

conceitual do termo quilombo no Brasil desde o período colonial até a atualidade, e esclarece: 

Em Outubro de 1994, reuniu-se o Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras 
Rurais para elaborar um conceito de “remanescente de quilombo”. O documento 
procurou desfazer os equívocos referentes à suposta condição remanescente, ao 
afirmar que “contemporaneamente, portanto, o termo não se referia a resíduos 
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica”. Tratava-se de 
desfazer a idéia de isolamento e de população homogênea ou como decorrente de 
processos insurrecionais. O documento posicionava-se criticamente em relação a 
uma visão estática do quilombo, evidenciando seu aspecto contemporâneo, 
organizacional, relacional e dinâmico, bem como a variabilidade das experiências 
capazes de serem amplamente abarcadas pela ressemantização do quilombo na 
atualidade. (LEITE, 2000, p.341 e 342) 

Em Ferreira et alli (2005) também aparece uma reflexão contemporânea sobre o termo: 

Considera-se que os quilombos nem sempre possam ter surgido de movimentos 
insurrecionais (resistência política), e também que nem sempre tenham conseguido 
resguardar algo da África entre nós (resistência cultural), ou então, que ainda tenham 
conseguido manter algum padrão eugenista de homogeneidade da raça (resistência 
racial), o que é muito menos provável. Como hoje os parâmetros de definição de 
quilombo não se baseiam nesses critérios, mas na auto-definição dos grupos étnicos 
- mesmo que não tenham  
vivido o quilombo ao ‘pé da  letra’,  mas um  léxico próprio de expressões consolida 
a sua existência – no uso comum, na etnicicidade, na auto-atribuição. Esses grupos, 
enquanto tais possuem situações históricas específicas e resguardam a memória de 
um passado comum, reconhecendo a ancestralidade de seus familiares na ocupação 
tradicional do território, e hoje exigem do Estado esse reconhecimento. 
(FERREIRA, S.R. B; JULIATI, S; AGUIAR, A et alli.,2005, p.32-33) 

 

Mediante o exposto, cabe agora, uma rememoração e reflexão das experiências que vêm nos 

estimulando à pesquisa dessas relações territoriais e agrárias na Zona da Mata Mineira 

envolvendo as comunidades quilombolas, e que têm influência direta na leitura da realidade 

que fizemos acima. 

 

 

EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO DE CIMA: A 

PROPOSTA DO ECOMUSEU 

Em Maio de 2008 estabelecemos o primeiro contato com uma comunidade quilombola, a 

Comunidade São Pedro de Cima, certificada pela Fundação Cultural Palmares como 

Remanescente de Quilombo, em 28 de Julho de 2006, segundo data de publicação no Diário 

Oficial da União e disponibilizada no site da referida fundação (www.palmares.gov).  
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FIGURA 2: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM FRENTE À ESCOLA DA COMUNIDADE 

 

Situada em um distrito rural do município de Divino, Zona da Mata Mineira, esta é composta 

por agricultores dedicados à cafeicultura e a produção doméstica de alimentos, e ao longo das 

décadas, também vem sofrendo processos de reconfigurações produtivas e territoriais: 

 

Nos capeamentos sedimentares encontravam-se áreas de várzeas, onde 
anteriormente se fazia o plantio de arroz, a pesca e a coleta de taboa para a 
manufatura de esteiras e colchões e para a cobertura das residências. Hoje essas 
várzeas se encontram totalmente assoreadas tendo se transformado em áreas de 
terras firmes cortadas pelo córrego São Pedro. (...) A partir de finais dos anos 
sessenta percebe-se a chegada de novos migrantes nesse território: trabalhadores 
rurais e pequenos proprietários de terra atraídos pelas terras “virgens” para o plantio 
do café. 
Salientam-se três momentos importantes desse processo que surgem como marcas 
temporais: primeiro, a construção de um trecho da Rodovia BR 116 nos anos 
cinquenta que passa a seis quilômetros da comunidade quilombola; segundo, a 
implementação de um mineroduto nos anos setenta que passa dentro das terras de 
São Pedro de Cima e que integrou o vale ao município do Divino através da 
construção de uma estrada de terra adjacente ao duto; terceiro, políticas agrícolas 
nacionais colocadas em prática pelo governo de João Batista Figueiredo, em meados 
dos anos oitenta, voltadas para o incentivo de produção de café em pequenas e 
médias propriedades (CARNEIRO, 2008, p.5 e 6) 
 

Recentemente se vê despontar a iminência de uma nova transformação na paisagem desta 

comunidade, cujo vetor é o eucalipto, o qual tem acirrado algumas problemáticas 

socioambientais. 

A relação entre universidade e comunidade teve seu início por meio de trabalho de campo da 

disciplina Geografia Agrária. Consideramos que este momento inicial, estes breves dias que 

passamos em campo junto à comunidade, acabou por se tornar um marco dentro do curso de 

Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e, sobretudo no que tange ao 
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processo de aprendizagem de nossa práxis. Assim, vários foram os desdobramentos dessa 

visita: novos trabalhos de campo de disciplinas na comunidade, projetos de extensão e de 

pesquisa, monografias...  

O primeiro projeto pensado e posto em desenvolvimento a partir deste contexto foi o 

“Ecomuseu da Comunidade Quilombola São Pedro de Cima”, a partir de sua primeira 

aprovação em um programa de apoio à extensão via Ministério da Cultura em 2009.  

 

O conceito de ecomuseu surgiu na França, na década de 1970, associado ao 
propósito de preservar o meio ambiente global em que o homem se insere e associar 
o público ao conhecimento e à defesa desse meio. Hugues de Varine (2000, p. 62), 
fundador e primeiro diretor do Ecomuseu de Creusot, na França, criou um museu 
espalhado por toda a comunidade urbana, com o objetivo de administrar, estudar, 
explorar – com fins científicos, educativos e, em geral, culturais – o patrimônio 
global daquela comunidade, compreendendo sua totalidade natural e cultural. 
O prefixo ‘eco’ refere-se a uma noção de ecologia humana e às relações que o 
homem e a sociedade estabelecem com sua tradição, seu meio ambiente e os 
processos de transformação desses elementos (id., p. 69). (SANTOS, 2005, p.384) 

 

Portanto, a proposta de se criar um ecomuseu da referida comunidade se insere dentro de uma 

nova concepção de museologia e história, buscando valorizar os espaços, os sujeitos e saberes 

do cotidiano, para além dos museus convencionais e da história dita oficial. O ecomuseu traz 

a perspectiva de um museu vivo e o entendimento de que as diversas histórias de pessoas 

comuns também merecem ser contadas e eternizadas, na redescoberta da tradição e da 

oralidade: 

 
Na sua obra «Les Racines du futur”, Hugues de Varine refere a tensão existente 
entre dois modos de entender a museologia; de um lado existirá uma museologia 
preocupada com a oferta turistica a partir  de uma visão elitista da museologia  
tradicional   (museologia  turistica),  mas  ao mesmo  tempo uma outra  forma de 
museologia  (museologia popular)   se desenvolveu com uma perspectiva do 
património como recurso essencial  da cultura e uma dimensão consubstancial  do 
desenvolvimento   ao   serviço   de   todos,   e   não   apenas   para   interesse   de   
alguns. (MATOSO, 2008,  p.15  ) 
 
Em lugar de morrerem em seus cantos abandonados com suas lembranças pessoais, 
suas alegrias e tristezas, os habitantes de bairros urbanos e rurais, vizinhanças de 
parques e de monumentos, de terreiros e de vilas, etc., começam a partilhar suas 
memórias e a assumir as relações que estas possam ter com o tempo presente. (...) 
Nesse sentido, os novos museus do social e da natureza, surgem num contexto de 
resistência das identidades culturais nacionais e regionais (...). (CORRÊA, 2006, 
p.138 e 139) 
 

 

Assim, a construção do ecomuseu na comunidade São Pedro de Cima deveria passar pela 

identificação das tradições da comunidade (folia de reis, encomendação das almas, charolas, 
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fogueira de São João, benzedeiras, entre outros) e seus guardiões (sobretudo os mais velhos), 

seus saberes e práticas (cultivo e uso de ervas medicinais, conhecimentos e técnicas agrícolas, 

etc).  

Com esse propósito, confeccionou-se a primeira de uma série de três cartilhas (com o título 

“São Pedro de Cima – o nosso lugar”), o primeiro Atlas Geográfico-Cultural de São Pedro de 

Cima, e diversos registros audiovisuais da comunidade, incluindo algumas entrevistas com os 

moradores mais idosos. Através do projeto, também conseguimos alguns recursos para 

equipar a sede do ecomuseu como estantes, cadeiras, computador e datashow (projetor). 

Porém, estes materiais estão guardados na comunidade à espera de um espaço para serem 

melhor alocados e utilizados devido a alguns impasses referentes à falta de espaço físico e 

financiamento para a  construção de sua sede, a qual tem por objetivo funcionar como um 

centro de pesquisa e acervo mas também como um local para a realização de reuniões, 

encontros, oficinas e outras atividades de interesse da comunidade. 

Desde sua elaboração em 2008 e primeira aprovação em 2009, o projeto, até a presente data, 

vem sendo constantemente renovado por meio de novas aprovações de órgãos financiadores, 

e também no que concerne à equipe que o compõe, que abrange hoje estudantes e 

pesquisadores de Geografia e outras ciências. 

 

DESDOBRAMENTOS 

As pesquisas e atividades iniciadas neste primeiro projeto se ampliaram, desdobrando-se, 

entre outros, em mais dois projetos de extensão: “Da diversidade cultural à diversidade 

produtiva: construção dos saberes necessários para a transição agroecológica na Comunidade 

São Pedro de Cima” e “Comunidades Negras Rurais da Zona da Mata Mineira: banco de 

dados documentais, etnográficos e territoriais”. Estes três projetos em conjunto vêm 

fomentando cada vez mais, no interior da UFJF, a reflexão sobre o cenário agrário e, 

sobretudo quilombola da Zona da Mata Mineira, por meio da formação de grupos de 

discussão e pesquisa interdisciplinares, além dos trabalhos individuais. 

Assim, a agroecologia aparece neste cenário como um novo projeto sócio-produtivo para a 

região e como uma alternativa de resistência dessas populações tradicionais, reavivando 

saberes e práticas que vinham sendo menosprezados. Os princípios da agroecologia também 

aparecem como uma contraposição aos processos de expansão da silvicultura do eucalipto 

estimulado pelas indústrias de celulose, que ameaçam as bases sociais, culturais e territoriais 
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desses agricultores. Enquanto a agroecologia tem o potencial de agregar à tradição cafeeira, 

novos cultivos e produtos.  

Paralelamente aos trabalhos realizados na Comunidade São Pedro de Cima, gradualmente 

vem se formando também um grupo interessado em conhecer e analisar as diversas outras 

realidades de comunidades quilombolas na Zona da Mata Mineira. Essas iniciativas tiveram 

seu princípio com o projeto “Comunidades Negras Rurais da Zona da Mata Mineira: banco de 

dados documentais, etnográficos e territoriais”. 

 

FIGURA 3: MAPA INDICANDO AS COMUNIDADES DA ZONA DA MATA MINEIRA 

 

Atualmente, as pesquisas estão direcionadas para a Comunidade Colônia do Paiol, localizada 

no município de Bias Fortes.  
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FIGURA 4 – COMUNIDADE COLÔNIA DO PAIOL EM BIAS FORTES 

Há também trabalhos de campo agendados na Comunidade de Botafogo, em Tabuleiro. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se, portanto, a demanda de buscar sistematizar e integrar todas essas iniciativas, 

uma vez que possuem uma origem comum e objetivos complementares. Logo, nossa proposta 

foi relatar como vem sendo construídas essas trajetórias, seus erros e acertos, e de que formas 

elas se entrelaçam e ainda mais, como a partir delas vem se consolidando um acúmulo de 

conhecimento e vivência junto e a respeito do contexto no qual estão inseridas essas 

comunidades. 

Desta forma, percebemos que através das redes, o lugar/subespaço (SANTOS, 2005:185) será 

agente transformado e transformador através das interrelações das forças verticais e 

horizontais propiciando uma síntese, assim havendo no mesmo território características das 

duas forças. 

Quando falamos na presença do monocultivo de café e de eucalipto, estamos nos referindo a 

uma cultura de produção agrícola que não é característica de uma agricultura familiar para o 

autoconsumo, e sim de uma produção totalmente voltada para as demandas do mercado, mas 

que se constitui também como uma fonte de renda para as famílias. Entretanto, retomamos a 

questão de que o eucalipto, em especial, apresenta-se como um cultivo capaz de desconfigurar 

alguns arranjos socioprodutivos tradicionais, diferentemente de quando relatamos a presença 

de produção de gêneros alimentícios básicos para o consumo familiar, caracterizando uma 

agricultura para o autoconsumo diversa e sem venda de excedente produtivo. 
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Com isso, o projeto “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: construção dos saberes 

necessários para a transição agroecológica na Comunidade São Pedro de Cima” surge na 

tentativa de aperfeiçoar as técnicas produtivas de alimentos, que até então são somente 

voltadas para o consumo, mas cujo excedente dessa produção tem uma potencialidade de ser 

comercializado, substituindo uma cultura exógena a da comunidade que é o caso do eucalipto 

por uma produção agroecológica, capaz de conciliar diversidade produtiva, social e cultural e 

sustentabilidade econômica.  

Assim, percebemos que os estudos e os citados projetos de extensão desenvolvidos na 

Comunidade São Pedro de Cima, abrangendo questões vinculadas à educação patrimonial, 

educação ambiental e também às preocupações de cunho socioeconômico e territorial, vem se 

consolidando como um referencial para o trabalho em outras comunidades quilombolas. Pois, 

essa primeira experiência extensionista se constituiu (e continua tendo esse papel, 

principalmente mediante o processo de constante renovação da equipe de trabalho) como uma 

oportunidade de adentrar em universo até então desconhecido e de, ao longo de nossas 

trajetórias, de se familiarizar com as particularidades da realidade da vida em uma 

comunidade rural, e mais especificadamente, quilombola. Dessa forma, o campo nos 

proporcionou um aprendizado maior e um amadurecimento de nossa reflexão frente a essas 

temáticas, que agora, somados à compreensão de nossos erros, acertos, potencialidades e 

fragilidades, nos direciona para a efetivação de uma prática mais embasada no trabalho com 

outras comunidades quilombolas da região, à medida que essas novas realidades vão sendo 

por nós desvendadas à luz de nossas experiências anteriores. 

Consideramos ainda necessário pensar que todo esse tempo de aprendizado, convívio e 

reflexões em São Pedro de Cima através do projeto “Ecomuseu da Comunidade Quilombola 

de São Pedro de Cima”, pioneiro de nossas experiências de extensão na comunidade, 

conjuntamente com as propostas do projeto “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: 

construção dos saberes necessários para a transição agroecológica na Comunidade São Pedro 

de Cima”, nos cobram uma nova postura com e na comunidade, sendo iminente avançar para 

a construção de uma nova fase desse processo. 
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