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RESUMO 

 

A proposta desta dissertação é investigar como uma comunidade quilombola consegue, por 

meio do acesso a políticas públicas voltadas ao fortalecimento da Agricultura Familiar 

aumentar as suas rendas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é investigar, mais 

especificamente, o papel das Políticas Públicas de apoio a Agricultura Familiar, no caso o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em curso na comunidade Quilombola de 

Raiz no município de Presidente Kubitschek, Minas Gerais. A comunidade Quilombola de 

Raiz apresenta uma parcela significativa de agricultores que mantém suas tradições na prática 

de agricultura desde os seus ancestrais. A proposta metodológica utilizada nesta dissertação é 

a Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários (ADSA). Com o uso da metodologia de ADSA 

pode-se analisar e compreender a dinâmica do sistema agrário no qual se desenvolveu a 

pesquisa. Foram realizadas entrevistas com informantes chave com o intuito de diagnosticar a 

tipologia de agricultores da comunidade bem como os que acessam e os que não acessam 

essas políticas públicas, ainda dentro desse contexto foram elaboradas e construídas uma 

relação entre a renda desses agricultores a partir do acesso às mesmas. Ao longo dos 

resultados obtidos observou-se que devido o declínio do período aurífero na região do Alto 

Jequitinhonha, notou-se que por consequência desse processo, uma forte impulsão migratória 

“forçada” da população em busca de áreas com terrenos férteis ditadas pelos fatores 

edofoclimáticos da região, na qual pudessem desenvolver suas atividades agrícolas. Conclui-

se a dissertação destacando que a comunidade de Raiz percebe que o PNAE, enquanto 

Politica Pública de apoio a Agricultura Familiar é de suma importância na composição da 

renda, uma vez que a venda do artesanato local não anda muito rentável para os produtores. 

 

Palavras Chave: ADSA, Alto Jequitinhonha, Comunidade Quilombola, Sistemas Agrários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to investigate how a quilombola community can, 

through access to public policies aimed at strengthening Family Farming increase their 

incomes. In this sense, the aim of this paper is to investigate, more specifically, the role of 

Public Policies in support of Family Farming, in this case the National School Feeding 

Program (PNAE) underway in the Quilombola de Raiz community in the city of Presidente 

Kubitschek, Minas Gerais. The Quilombola de Raiz community has a significant portion of 

farmers who have maintained their traditions in agricultural practice since their ancestors. 

The methodological proposal used in this dissertation is the Diagnostic Analysis of 

Agrarian Systems (ADSA). Using the ADSA methodology it is possible to analyze and 

understand the dynamics of the agrarian system in which the research was developed. 

Interviews were conducted with key informants in order to diagnose the typology of 

farmers in the community as well as those who access and those who do not access these 

public policies. Still within this context, a relationship between these farmers' income from 

access the same. Throughout the results it was observed that due to the decline of the gold 

period in the region of Alto Jequitinhonha, it was noted that as a result of this process, a 

strong “forced” migratory impulse of the population in search of fertile land areas dictated 

by edofoclimatic factors. in which they could develop their agricultural activities. The 

dissertation concludes by highlighting that the community of Raiz realizes that the PNAE, 

as a Public Policy to support Family Farming, is extremely important in the composition of 

income, since the sale of local handicrafts is not very profitable for producers. 

 

Keywords: ADSA, High Jequitinhonha, Quilombola Community, Agrarian Systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

10 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1- Mapa Político Administrativo do Alto Jequitinhonha – MG. ......................... 36 

Figura 2 – Mapa de Temperatura Média do Alto Jequitinhonha – MG.......................... 40 

Figura 3 – Mapa de Precipitação Média do Alto Jequitinhonha – MG .......................... 40 

Figura 4 – Mapa de Pedologia do Alto Jequitinhonha - MG .......................................... 42 

Figura 5 – Mapa de Hidrografia do Alto Jequitinhonha - MG ....................................... 43 

Figura 6 – Mapa de Vegetação do Alto Jequitinhonha - MG ......................................... 44 

Figura 7 – Fotografia do Ribeirão Tijucal ...................................................................... 46 

Figura 8 – População de Presidente Kubistcheck em 2010. ........................................... 47 

Figura 9 – Fotografia do rio que atravessa o território da comunidade .......................... 49 

Figura 10 – Fotografia do local de reuniões da comunidade .......................................... 50 

Figura 11 – Fotografia do acesso a comunidade ............................................................. 51 

Figura 12 – Fotografia do monocultivo de eucalipto próximo a comunidade. ............... 51 

 

 



  

 

12 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1-Dados da Estação Meteorológica de Diamantina ............................................ 39 

Tabela 2 – Tipos de Agricultores do Alto do Jequitinhonha, MG. ................................. 45 

Tabela 3 – Tipos de Agricultores do Municipio de Presidente Kubitschek, MG. .......... 48 

Tabela 4 – Alimentos produzidos no município de Presidente Kubistcheck e seus 

respectivos valores unitários e quantidade ...................................................................... 53 

 



13 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADCT Ato das disposições Constitucionais Transitórias 

ADSA Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários  

APP Área de Preservação Permanente 

DAP Declaração de Aptidão 

EMATER Empresa de Assitência Técnica e Rural 

EMPRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PTDRS Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Alto Jequitinhonha 

PQB Programa Brasil Quilombola 

UFVJM  Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 



  

 

14 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 15 

1.1 Objetivo Geral ................................................................................................................... 17 

1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 17 

2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 18 

3 METODOLOGIA .............................................................................................................. 20 

3.1 Compreensão do método de ADSA .................................................................................. 20 

3.2 Cuidados e Procedimentos Éticos ..................................................................................... 23 

4 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 25 

4.1 O processo de luta pelo reconhecimento e resistência das comunidades quilombolas ..... 25 

4.2 Políticas Públicas para Agricultura Familiar em comunidades Quilombolas ................... 30 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 36 

5.1 Localização ........................................................................................................................ 36 

5.2 Histórico da região do Alto Jequitinhonha ........................................................................ 37 

5.3 Identificação das condições edafoclimáticas da região ..................................................... 39 

5.4 Localização e aspectos históricos do município de Presidente Kubitscheck .................... 45 

5.5 Aspectos naturais de Presidente Kubitscheck. .................................................................. 46 

5.6 Aspectos Socioeconômicos do município de Presidente Kubitscheck ............................. 46 

5.7 Diagnóstico do Sistema Agrário da comunidade de Raíz. ................................................ 48 

5.8 As características agroecológicas e sociais da comunidade quilombola de Raíz.............. 50 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 56 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................. 58 

8 ANEXOS ............................................................................................................................. 61 

8.1 Anexo 1 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com informantes chaves. ................... 61 

8.2 Anexo 2 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com agricultores. ............................... 62 

8.3 Anexo 3 – Roteiro da Enquete com as Unidades de Produção Agrícolas (Sistema de 

Produção). ............................................................................................................................... 64 

9 APÊNDICES ....................................................................................................................... 75 

9.1 Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) .............................. 75 

9.2 Apêndice 2 – Termo de Confidencialidade. ...................................................................... 77 

 
 
 
 
 



15 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2003 me engressei no curso de licenciatura plena em Geografia do Centro 

Universitario do Leste de Minas Gerais onde tive as minhas primeiras experiências com os 

movimentos sociais e com grupos vinculados a luta de retomada de terras e pela reforma 

agrária. Diante desss experiências, o anseio em estudar esses sujeitos tornou-se prática em 

meu cotidiano. 

Quando conclui a minha graduação tinha a certeza que a sociedade era o meu principal 

objeto de estudo, e que as relações das pessoas com o espaço geográfico era o meu 

combustível diário em minas pesquisas. Assim foram cinco anos (2009-2013) atuando como 

professor de geografia na cidade de Ipatinga no Vale do Aço Mineiro, transitando em escolas 

públicas e privadas lecionando para os ensinos fundamental e médio. 

 No ano de 2014 me mudo para Milho Verde, um lindo e encantador distrito do 

municpio de Serro-MG localizado na região do Alto Jequitinhonha. A partir dessa mudança 

geográfica e sociocultural em minha vida, o contato com os povos quilombolas começou a 

fazer parte do meu dia a dia, deixando de ficar apenas nos livros didáticos dos quais utilizava 

para ministrar as minhas aulas. 

Ao saber do Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais da UFVJM por meio de 

diálogos com amigos, decidi então buscar mais informações a respeito desse curso que por 

sua vez o nome já me chamava muito a atenção. Após diversas buscas, vi que a linha 

Configurações do Rural, Política e Meio Ambiente do programa me despertou um maior 

interesse, uma vez que desenvolvo alguns estudos com sujeitos que realizam em seus espaços 

geográficos (rurais) atividades econômicas que complementam as suas rendas. 

Então no ano de 2017 entro para esse programa, que me proporcionou leituras e 

discursões grandiosas para o entendimento e compreensão das realidades dos sujeitos que 

vivem no campo. Essas me deram suporte para o desenvolvimento e conclusão dessa pesquisa 

de mestrado que teve como resultado essa dissertação que você está convidado a pensar e 

refletir sobre algumas questões abordadas em sua estrutura. 

Como o tempo destinado a um curso de pós-gradução é limitado, e por conta disso um 

estudo mais especifico sobre os impactos na composição da renda familiar, por meio das 

Politicas Públicas voltadas para Agricultura Familiar dos agricultores de comunidade 

quilombola requer um tempo maior, pois a dinâmica da comunidade não é idêntica ao do 
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pesquisador. O respeito do cotidiano desses sujeitos é fundamental para a reprodução das suas 

atividades. 

A proposta dessa dissertação surgiu a partir de visitas a algumas comunidades 

quilombolas do Estado de Minas Gerais, em especial as da região do Alto Jequitinhonha, que 

lutam e resistem para a retomada de seus territórios e mesmo com toda a dificuldade imposta 

pelo advento da modernização da agricultura conseguem realizar seu trabalho por meio do 

acesso às políticas públicas destinadas ao público da Agricultura Familiar para melhorar suas 

rendas. 

Essas visitas tiveram início quando integrava o grupo do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid-Diversidade) da UFVJM na qual exercia a função de 

professor/supervisor no trabalho com a temática da educação quilombola. A partir de 

trabalhos realizados com vários atores sociais de diferentes comunidades quilombolas, meu 

interesse foi instigado a estudar mais profundamente as formas de organizações sociais, 

culturais e econômicas desses povos que possuem características, por ora semelhantes aos 

processos históricos, porém apresentam particularidades importantes, quando se evidencia o 

estudo de uma comunidade. 

Durante visitas realizadas ao longo de 2017 e 2018, características marcantes destas 

comunidades foram observadas, como: o papel da igreja na frente das decisões e na vida 

cotidiana local, a presença de associações nas comunidades que proporcionam um canal de 

ligação entre as famílias e as questões de cunho burocrático, além das práticas da Agricultura 

Familiar existente nessas comunidades. Considerando estas observações, esta dissertação 

busca responder o seguinte questionamento de pesquisa: A Política Pública Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) voltada para manutenção da Agricultura Familiar 

está de fato melhorando a renda e a organização destas comunidades quando localmente 

implementadas? Para responder essa pergunta foram trabalhadas duas hipóteses: com o acesso 

ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) os Agricultores Familiares de 

comunidades quilombolas estão capitalizando uma renda significativa para a sua família. E a 

segunda hipótese é de que as políticas públicas ainda não são de conhecimento unânime e 

acessado entre o público quilombola. 

Na primeira seção dessa dissertação será detalhado os princípios metodológicos de 

Análise diagnóstico de Sistemas Agrários (ADSA) que irá alicerçar a investigação, de forma a 

caracterizar os sistemas agrários e produtivos da região do Alto Vale do Rio Jequitinhonha, 

municipal e local (Comunidade Quilombola de Raiz), por meio dos processos históricos, bem 
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como as relações socioeconômicas dos agricultores e a evolução das atividades vinculadas a 

agricultura. 

Na segunda seção, será evidenciado o estado da arte, ou melhor, o referencial teórico, 

que será dividida nos seguintes tópicos: O processo de reconhecimento, onde se realizou um 

levantamento bibliográfico sobre as origens históricas, culturais, socioeconômicas e a luta e 

resistência para o reconhecimento e apropriações legais de suas terras. O segundo tópico 

intitulado políticas públicas para geração de renda em comunidades tradicionais, faz uma 

discussão a temas ligados ao acesso aos territórios por essas comunidades, além do estudo de 

como as políticas públicas para Agricultura Familiar estão sendo utilizadas, no dia a dia destas 

comunidades. 

Na seção de resultados e discussão na qual será apresentando uma analise diagnóstico 

da região do Alto Jequitinhonha, do município de Presidente Kubitscheck e da comunidade 

quilombola de Raiz, bem como os seus aspectos históricos, naturais, socioeconômicos e as 

atividades desenvolvidas nessas localidades, retratando a percepção dos Agricultores 

Familiares do Quilombo da Raiz em relação ao acesso a política pública do PNAE e seus 

efeitos na composição da renda familiar. 

Por fim, apresenta-se as considerações finais que traz em sua seção as exposições 

desenvolvidas e diagnosticadas ao longo dessa pesquisa que teve como um produto essa 

dissertação de mestrado acadêmico pautada na compreensão das Políticas Públicas para a 

Agricultara Familiar em comunidades quilombolas.    

 

1.1  Objetivo Geral 

Contextualizar a compreensão dos agricultores do papel das políticas públicas de 

apoio à Agricultura Familiar em curso na comunidade quilombola de Raiz no município de 

Presidente Kubitschek, Minas Gerais. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

1. Identificar e caracterizar a região do Alto Jequitinhonha, com destaque a 

microrregião do município de Presidente Kubitschek; 

2. Descrever o processo de formação histórica da comunidade de Raiz; 

3. Identificar a composição dos tipos de agricultores e sistemas de produção existentes 

nesta comunidade; 

4. Compreender o papel das políticas públicas na composição da renda familiar dos 

agricultores da comunidade.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Nas comunidades quilombolas os laços ancestrais estão presentes nas características 

materiais e imateriais, na vida cotidiana desses sujeitos que buscam a afirmação de suas 

identidades e de sua territorialidade, nessa lógica Le Berre (1995) destaca que [...] “o 

território pode ser definido como a porção da superfície terrestre, apropriada por um grupo 

social, visando assegurar sua reprodução e a satisfação de suas necessidades vitais”. 

A prática agrícola realizada nessas comunidades é um fato que chama atenção, pois é 

transmitida pelos agricultores mais experientes para os mais novos, uma vez que esses 

conhecimentos foram obtidos por meio de anos de vivência nesta atividade. É comum 

encontrar nesses territórios uma diversidade de agricultores e tipos de agriculturas que 

culminam numa produção capaz de ir além da subsistência de suas famílias.  

O conceito de Agricultura Familiar ganhou espaço nos debates acadêmicos-políticos 

na década de 1990, quando se viu por parte do Estado, por meio das pressões exercidas 

principalmente pelos movimentos sociais, sindicatos, do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra e de diversos intelectuais acadêmicos, a iniciativa da delimitação deste 

conceito para melhor operacionalizar as políticas voltadas a este público. 

A partir desses debates e com a introdução de tecnologias no campo, as atividades 

exercidas por esses agricultores tradicionais sofreram alterações nas suas relações de trabalho, 

além da composição da renda familiar, uma vez que as políticas públicas destinadas ao 

público da Agricultura Familiar proporcionam estímulos para que os agricultores aumentem a 

produção de seus sistemas produtivos. 

Na lógica do mercado a todo o momento os Agricultores Familiares, tem que buscar 

alternativas para garantir competitividade com as corporações do agronegócio, por meio do 

acesso a políticas públicas de forma estratégica, a fim de acessar mercados institucionais e 

consequentemente melhorar a composição de sua renda. Destaca-se que a prática da 

Agricultura Familiar é a base de trabalho e geração de renda de diversas famílias que vivem 

no meio rural, tendo como principais características: a gestão do estabelecimento rural pela 

própria família, tamanho da propriedade condizente com até quatro módulos rurais, além da 

composição da renda ser majoritariamente da atividade agropecuária. 

A importância de se estudar comunidades quilombolas, como povos tradicionais e 

fundamentais na luta pelo acesso as terras, às políticas públicas e resistência as práticas da 

chamada agricultura moderna, que de modo geral deixou as margens do desenvolvimento, 

essa categoria, que não foram beneficiadas diretamente com as novas tecnologias 
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direcionadas para a produção agrícola. Este trabalho visa evidenciar justamente que alguns 

agricultores na região do Alto Jequitinhonha, inseridos numa realidade peculiar, vão na 

contramão dessa afirmação, pois como Agricultores Familiares, acessam mercados 

institucionais, por meio das políticas públicas que possibilitam um aumento na renda e que 

possivelmente influenciam positivamente na qualidade de vida, destas comunidades. 

Como os estudos sobre as comunidades remanescentes de quilombolas são relevantes 

desde a aprovação do artigo 68 (ADCT) em 1988, este trabalho tem potencial para auxiliar 

estudantes, professores, novos pesquisadores e para que a sociedade entenda um pouco mais 

sobre essas comunidades e suas práticas. 
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3 METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica desta dissertação utiliza método de Análise e Diagnóstico de 

Sistemas Agrários - ADSA, cujo estudo de uma região de acordo com Neumann e Fialho 

(2009) tem como objetivo identificar as explorações dos recursos naturais verificando os 

contextos históricos que influenciaram as atuais realidades do sistema, analisando os 

empecilhos e o potencial desse sistema. A utilização dessa metodologia para caracterização de 

uma determinada realidade justifica-se na medida em que os conceitos trabalhados nessa 

metodologia podem explicar os mecanismos internos que orientam e condicionam o contexto 

agrário dessa realidade (NEUMANN; FIALHO 2009, p.37). 

 

3.1 Compreensão do método de ADSA 

Sabendo que a proposta de ADSA é fundamentada a partir de um enfoque sistêmico, 

parto desse pressuposto para elucidar os mecanismos que norteiam e conduzem um sistema 

agrário.  

A partir desse contexto é possível realizar uma análise de caráter técnico, 

socioeconômico e ambiental de forma que se investigue a exploração dos recursos naturais 

pelos agricultores por meio da temporalidade histórica de seus atores. 

Quando se faz estudo de um todo, fica vulnerável a perda de detalhes que poderão 

comprometer os objetivos a serem analisados diante a realidade. Segundo Neumam e Fialho 

(2009) para se compreender a realidade de um todo se faz necessário que em cada nível de 

estudo as etapas sejam confrontadas com as anteriores para que possam permitir uma 

elaboração de uma futura hipótese para o próximo nível a ser analisado. Diante disso 

Neumam e Fialho (2009) nos alerta: 

 
[...] quando se está estudando a dinâmica rural de uma microrregião, é importante se 
perguntar de que maneira as condições/variáveis identificadas no estudo anterior da 
região (do estado, do país ou do mundo) determinam/influenciam ou não a dinâmica 
verificada nessa microrregião e como a dinâmica identificada nesta influencia (as 
novas hipóteses) os sistemas de produção praticados pelos agricultores (o próximo 
nível de análise) (NEUMAM e FIALHO, 2009, p.37). 

 

Quando se trata de uma realidade rural onde ocorrem disparidades no que se diz 

respeito as regiões e aos agricultores é quase impossível impor uma análise padronizada para 

essa dinâmica. Portanto, uma realidade heterogênea, não se cabe homogeneizá-la por meio de 

informações parciais, nem utilizar a tradição cientifica cartesiana-reducionista (NEUMAM; 

FIALHO, 2009, p.38). 
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Como na análise de sistema agrário a essência da explicação é mais importante do que 

a descrição seguiremos as recomendações de Neumam e Fialho (2009) para realizar a análise 

diagnóstico do sistema agrário na qual utilizarei de uma abrangência sistêmica da 

historicidade e uma avalição econômica do ambiente a ser estudado. 

No decorrer da coleta de dados laçou-se um olhar criterioso sobre o sistema agrário no 

qual está sendo observado, uma vez que os ecossistemas presentes, as culturas que ali são 

cultivados, os rebanhos que são criados, os indicadores sociais e econômicos, a infraestrutura 

dos estabelecimentos, o nível tecnológico que fazem presentes naquela região são 

fundamentais para que se possa realizar um diagnóstico de sistema agrário com mais precisão. 

O diagnóstico do sistema de produção segundo Neumam e Fialho (2009) se trata do 

entendimento global do funcionamento da unidade de produção, assim como a sua evolução e 

suas condições de reprodução, além de identificar os problemas e as dificuldades que os 

agricultores encontram na condução de suas propriedades. Esse diagnóstico é importante para 

que se possa realizar melhorias na elaboração e execução de projetos na unidade de produção 

e também para uma organização das atividades agrícolas desenvolvidas. 

 

3.1.1. Aplicação do método de ADSA 

Com o uso da metodologia de ADSA foi possível identificar diversas informações que 

permitiu compreender a dinâmica do sistema agrário no local de desenvolvimento da 

pesquisa. De acordo com o Guia Metodológico (1999, p.07) para ADSA traz alguns 

direcionamentos para a execução dessa metodologia como: 

 

1. Quais são as práticas técnicas, sociais e econômicas dos agricultores e os seus 

sistemas de produção; 

2.  Quais são as razões que explicam a existência dessas práticas; quais são as 

suas principais tendências de evolução;  

3. Quais são os principais fatores que condicionam essa evolução; 

4.  Quais são os principais problemas que vêm enfrentando; 

5.  Como se pode contribuir para superar esses problemas; 

6.  Quais seriam os sistemas de produção e os tipos de produtores mais 

adequados à sociedade?  

 

Por meio dessas questões é possível realizar um diagnóstico e uma análise das relações 

sociais, econômicas, ambientais do sistema agrário que se pretende estudar e com isso prever 
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os potenciais e os obstáculos de cada sistema. Diante dessas realidades pode-se perceber o 

contexto histórico local e os sujeitos participantes desse processo, tais como os agricultores 

com a sua agricultura e o Estado desempenhando o papel de fomentador das políticas 

públicas. 

Na primeira fase dessa dissertação e durante o diagnóstico de sistema agrário, foi 

realizado um levantamento de fontes secundárias como, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para obtenção de dados para que possa realizar uma caracterização das 

condições naturais e econômicas da região. Uma apuração de mapas, artigos, livros, 

dissertações, teses e outras formas de publicações também foram utilizados nesse momento da 

pesquisa. Na próxima etapa do diagnóstico, foi importante observar como as condições 

naturais interferem/influenciam em determinadas atividades exercidas pelo agricultor. Além 

da realização do levantamento das bases econômicas da região, mercado, comercialização, 

demografia, estrutura fundiária, infraestrutura, educação e saúde, além da organização dos 

agricultores.  

Como se trata de um método progressivo, esse estudo foi realizado de maneira geral 

quando se trata da região do Alto Jequitinhonha para uma questão mais particular, na qual foi 

abordada a microrregião de Presidente Kubistchek e a comunidade quilombola de Raiz. 

Após a realização desses levantamentos de dados secundários, foram realizados os 

processos de identificação e caracterização da comunidade durante o primeiro semestre de 

2019, através de um roteiro de entrevista (Anexo 1) na qual teve como público os informantes 

chave, ou seja, agricultores, técnicos, gestores públicos e privados, além de lideranças locais 

que possuam conhecimento sobre a região e comunidade em tela. Essas entrevistas e a 

aplicação dos questionários foram primeiramente apresentadas aos sujeitos envolvidos nessa 

etapa do trabalho, de forma que os mesmos estejam cientes e favoráveis à realização dos 

métodos utilizados nessa pesquisa.   

A definição das entrevistas abrangeu sujeitos que puderam relatar sobre os períodos de 

historicidade local levantando e caracterizando as diversas formas de prática da agricultura e 

como esta se adequa as condições naturais e as novas técnicas agrícolas, além disso, se fez 

necessário um diálogo com órgãos de assistências técnicas a essas famílias para  identificação 

das mudanças nas relações dos tipos de agricultores, no acesso as políticas públicas, nas 

questões fundiárias, na organização desse espaço, entre outros. 

A compilação de dados históricos, estatísticos e cartográficos permitiu correlacionar 

algumas variantes como clima, relevo, vegetação, dados demográficos, infraestruturas, entre 

outras. Foi realizado o uso de sobreposição de mapas temáticos, cruzamentos de dados dos 
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questionários e entrevistas, práticas agrícolas praticadas e que já foram praticadas na 

comunidade para que essa etapa fosse concretizada. 

Por meio das informações alcançadas nos questionários foi possível identificar a renda 

agrícola e se esta é proveniente das políticas públicas e se essas propriedades que não acessam 

as políticas públicas seria pelo fato do desconhecimento, ou mesmo, por não preferiam se 

inserir nesse contexto.  

Durante as visitas a comunidade utilizou-se a caderneta de campo para que ao longo 

do percurso pelo terreno fosse possível registrar informações essenciais, como realizar uma 

boa leitura da paisagem descrevendo o trajeto relatando sobre as condições das vias, as 

variadas espécies de plantas e árvores avistadas pelo caminho, os estabelecimentos 

comerciais, escolares, de saúde, religiosos, a infraestrutura em geral. Atentou-se também a 

quantidade e o tamanho das propriedades e quais são as atividades que nelas são realizadas. 

Por fim, sintetiza-se o uso do método de ADSA, por meio das seguintes etapas: 

definição do objeto de estudo e área de trabalho, análise global da microrregião, análise do 

município de Presidente Kubitschek, categorias de produtores e tipologia dos sistemas de 

produção, caracterização dos sistemas de produção, avaliação dos sistemas de produção e 

conclusão do diagnóstico com retorno junto a comunidade de Raiz. 

 

3.2 Cuidados e Procedimentos Éticos 

Para a realização das entrevistas foram cumpridas as diretrizes e normas constantes na 

Resolução 196/96 (BRASIL, 1996) que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos, ao 

mesmo tempo em que objetiva assegurar os direitos e deveres da comunidade científica, dos 

sujeitos da pesquisa e do Estado. 

Seguindo tal resolução foi adotado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (Apêndice 1) e o Termo de Confidencialidade (Apêndice 2), mecanismos pelos quais 

os sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais, manifestaram 

a sua anuência à participação na pesquisa. Por meio desse termo, o entrevistado declara que 

foi informado de forma clara, detalhada e por escrito sobre a justificativa, objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Além disso, ele ainda é informado sobre: 

1. A liberdade de participar ou não da pesquisa, tendo assegurada essa liberdade 

sem quaisquer represálias atuais ou futuras, podendo retirar o consentimento 

em qualquer etapa do estudo sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo; 
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2.  A segurança de que sua identidade será preservada e que se manterá o caráter 

confidencial das informações relacionadas com a privacidade, à proteção da 

imagem e a não-estigmatização; 

3.  A liberdade de acesso aos dados do estudo em qualquer etapa da pesquisa; 

4.  A segurança de acesso aos resultados da pesquisa. 

 

Por se tratar de uma população de agricultores cujo nível de escolaridade de alguns 

seja baixo e haver, dentre os entrevistados, pessoas com dificuldade de leitura e/ou audição, o 

TCLE foi lido em voz alta para todos, de forma que o pesquisador e um representante da 

comunidade atestassem para a leitura, o diálogo e as explicações dadas para que, dessa forma, 

houvesse melhor compreensão das ideias apresentadas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 O processo de luta pelo reconhecimento e resistência das comunidades quilombolas 

Durante as etapas de construção desta dissertação foram realizados levantamentos 

bibliográficos relacionados às questões de luta e resistência das comunidades quilombolas no 

Brasil e sobre as políticas públicas direcionadas a Agricultura Familiar que são os eixos 

centrais desta pesquisa.  

Nesse capitulo é discutido em um contexto histórico os processos nos quais os sujeitos 

escravizados sofreram por meio de violência e mesmo com séculos de opressão lutam e 

resistem para serem reconhecidos pela sua identidade e resistem com muita luta para a 

retomada de seus territórios. 

Para entender sobre a origem e a formação dos quilombos, Kabengele Munanga em 

suas pesquisas, sobre a origem dos quilombos e a busca da identidade negra, contribui de 

forma significativa para o entendimento da relação entre esses sujeitos e o território uma vez 

que os mesmos possuem laços de afinidade que são transmitidos por gerações. Para Munanga 

(1996) recuperar a relação do quilombo brasileiro com o quilombo africano reafirma sua 

importância como forma de resistência ao escravismo, visto que os negros escravizados se 

negavam a viver em escravidão. Nesse sentido Miné (2010) nos mostra que para 

compreendermos essa relação entre os quilombolas dos distintos continentes, temos que levar 

em conta os vários fatores relacionados a questões políticas, sociais, econômicas e de 

violências que eram praticadas naquele contexto histórico com esse povo: 

 

Um conjunto complexo de relações sociais, políticas e econômicas estruturaram e 
sustentaram o sistema escravista brasileiro por mais de três séculos. De acordo com 
vários estudiosos do processo histórico de escravidão, a violência física e simbólica 
deste sistema para com os negros constituiu efetivamente importantes fatores para a 
resistência e a formação de centenas de quilombos em todo o território brasileiro 
(MINÉ, 2010, p.13). 

 

Nessa observação a relação com a escravidão na África foi de certa forma fomentada 

pelos diversos lideres africanos e europeus, que por sua vez tiveram na exploração do trabalho 

desses seres humanos estratégias de fortalecer ainda mais as metrópoles colonizadores da 

América. Cujo tráfico de escravo era uma das principais fontes de acumulação de capitais 

para essas metrópoles (MINÉ, 2010). 

Ainda é notável a compreensão do interesse da metrópole portuguesa em países do 

continente africano em diversas obras como Miné (2010, p.13) na qual evidencia a 
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intervenção portuguesa na África durante os anos finais do século XV, tendo por intuito a 

catequização e a “civilização”, mas a intenção maior era a escravização dos povos oriundos 

desse continente, com forte atuação em Luanda e Benguela (Angola). Assim Miné (2010), 

apud Funari, (1996) na qual esse autor explica como os colonizadores faziam para distribuir a 

mão-de-obra trabalhadora “os portugueses extraíram mão-de-obra escrava e enviaram-na para 

fazendas no Brasil e em outros territórios colonizados por eles” (FUNARI, 1996, p.29). Esses 

acontecimentos podem ser inseridos no que se diz respeito à desterritorialização desses povos 

que de acordo Miné (2010, p.10) pode ser entendida como a retirada violenta dos africanos de 

diversas lugares de seu continente, e que de forma coercitiva foram trazidos para o Brasil e 

outras localidades do continente americano.  

Durante o período colonial os negros escravizados foram perseguidos e violentados 

pelo regime escravista vigente naquele período e mesmo no período de pós-abolição esses 

sujeitos sofreram por parte do Estado um processo de invisibilidade (com a Abolição da 

Escravatura em 1888 “acreditava” na extinção dos Quilombos) que perdura até os dias atuais.  

A questão quilombola no Brasil já é mencionada desde o período da colonização do 

nosso povo e recentemente veio ganhar grande relevância no debate público, quando foi 

escrita a nossa Constituição Federal, em 1988 (BRASIL,1988). No seu artigo de número 68 

que garantem “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”. Ainda que se saiba da existência de leis que asseguram direitos específicos a 

essas comunidades, observa-se na prática que vários empecilhos dificultam a aplicação desses 

mecanismos. 

A palavra “Quilombo” é de origem Bantu e significa acampamento, refúgio, morado 

entre outras denominações proveniente de estudos das diferentes áreas acadêmicas. Antes do 

período da abolição o quilombo era visto por quase unanimidade pela coroa portuguesa 

lugares de escravos fugitivos que por ora se rebelara contra as leis impostas pela colônia. De 

acordo com Moura (1981) os escravos não eram sujeitos pacíficos, uma vez que observam 

seus direitos aos seus territórios e sua cultura subordinadas aos senhores de terras, eles 

recusavam o sistema vigente da época e assim começaram a construir e se afirmarem como 

parte da construção histórica grupal do país. Nesse contexto, Santos (2014) faz uma relação 

entre esses sujeitos e as formas de organização do território e das atividades: 

 

Nestes territórios de resistência, os negros desenvolviam atividades ligadas à 
agricultura e se preparavam para o enfrentamento com as forças armadas do governo 
imperial e das tropas criadas para a perseguição dos cativos (...) os quilombos 
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representavam uma forma de lutar pela liberdade e a construção de um modelo que 
incluía a coletividade e a solidariedade, sendo um meio de oposição ao regime 
escravista, mesmo que não tenha conseguido transformar o pensamento ideológico 
(SANTOS, 2014, p.31). 

 

Nesse sentido Freitas (1982) afirma que os quilombos eram instalações de pouca 

acessibilidade e uma boa visibilidade do seu entorno, isso de forma estratégica para não serem 

atacados e/ou alvos das perseguições de pessoas ligadas ao sistema na qual eles se opunham. 

Ainda de acordo com Freitas (1982) os quilombos podiam ser classificados em: 

 

1. Os agrícolas – foram encontrados em todas as regiões; 

2. Os extrativistas – na Amazônia (extração das drogas do sertão); 

3. Os mineradores – principalmente localizados em Goiás, Mato Grosso e Minas 

Gerais;  

4. Os pastoris – no Rio Grande do Sul tinha a criação de gado; 

5. Os de serviços – os negros saíam dos quilombos para trabalhar nos centros urbanos; 

6. Os predatórios – esses vivam dos saques praticados contra principalmente os 

senhores de escravos. 

Essas classificações se davam com base na caracterização e funcionalidade de cada 

quilombo. 

No Estado de Minas Gerais as maiorias das comunidades quilombolas se formaram a 

partir do decreto pós-abolição da escravatura em 1888 e como nesse período muitas pessoas 

negras não tinham trabalho, outros tinham gastos as suas economias na compra de sua alforria 

e a grande maioria das famílias não possuíam terras legitimadas, provocando uma migração 

para áreas de difícil acesso como as grotas, os topos de serras onde pudessem buscar e exercer 

atividades para a sobrevivência das famílias. 

Nessa perspectiva os quilombos começam a criar e retomar elementos culturais, 

sociais e de forma organizada tornando comunidades capazes de manifestar a sua essência 

histórico-cultural na dinâmica da sociedade brasileira. Nessa reflexão Santos (2012) traz a 

seguinte contribuição: 

 

O conceito de quilombo sofre uma reconfiguração significativa no período pós-
libertação dos escravos, pois se até então ele era utilizado para demarcar um 
processo de luta e defesa de território de negros fugidos, a partir da libertação dos 
escravos, ele se apresenta como um modelo de organização social e coletiva 
alternativa capaz de enfrentar um processo de libertação de escravos que não 
pressupôs qualquer forma de indenização (SANTOS, 2012). 
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Diante desse processo as maiorias dos quilombos em Minas Gerais estão localizados 

em áreas rurais pelo fato desses sujeitos terem procurado lugares de difícil acesso e distante 

das populações que os inferiorizam e os viam como objeto de comercialização. 

A carência de políticas públicas direcionadas para esses sujeitos faz com a 

desigualdade racial existente desde o período colonial, escravista, estimulasse à luta dos 

movimentos ligados a questão negra no Brasil. 

Esses movimentos ligados às questões do negro no Brasil foram de grande importância 

para a inclusão do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL,1998), como evidência Hebe Mattos em seu artigo 

“Remanescentes das comunidades dos quilombos: memória do cativeiro e políticas de 

reparação no Brasil”, ressaltando a seriedade desses movimentos 

 

[...] sua inclusão nas disposições transitórias da Constituição é preciso levar em 
consideração, primeiramente, o fortalecimento dos movimentos negros no país, ao 
longo da década de 1980, e a revisão por eles proposta em relação à memória 
pública da escravidão e da Abolição (MATTOS, 2006, p.105). 

 

A Lei de Terras de 1850 que por sua vez veio legitimar a propriedade privada no 

Brasil já que em seu artigo 1º, determinava que a proibição das aquisições de terras devolutas 

por outro título que não seja o da compra, portanto, sem o apoio dos poderes e instituições os 

negros escravizados ficaram incapacitados em obter a aquisição de terras pelas vias “legais” 

da Lei. A questão fundiária envolvendo comunidades quilombolas ficou limitada nas Políticas 

Públicas voltadas para as questões rurais, na qual se discutia a questão do campesinato e do 

trabalhador rural como menciona Arruti (2003) em seu artigo “O quilombo entre dois 

governos: tempo e presença”. Esse mesmo autor salienta também que mesmo depois da 

legitimação desse artigo na Constituição Federal os processos relativos às questões fundiárias 

envolvendo territórios quilombolas eram morosos e de pouca aplicabilidade dos órgãos 

responsáveis por tal tarefa, na qual destacou que entre o período de 1995 e 1998 o INCRA 

tinha titulado apenas sete territórios nas terras brasileiras. 

Esse período de morosidade perdurou alguns anos quando foram transferidas a partir 

da Portaria nº 3012/2001 todas as questões relativas sobre as comunidades quilombolas para o 

Ministério da Cultura, ficando a cargo da Fundação Palmares resolver todas as competências 

envolvidas dessa temática, inclusive a titulação de terras o que ocasionou uma lentidão nesse 

processo. 
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A partir de pressões exercidas por entidades ligadas as causas quilombolas a questão 

fundiária relacionada a esses sujeitos retornou para o INCRA com o Decreto nº 4887/2003. 

Desde então a Normativa nº 20/2005 do INCRA, abrangeu outros atributos para a definição 

de comunidades quilombolas na qual regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, trazendo no seu quarto artigo os seguintes dizeres: 

 

Art. 4º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das comunidades de 
quilombos toda a terra utilizada para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural, bem como as áreas detentoras de recursos ambientais 
necessários à preservação dos seus costumes, tradições, cultura e lazer, englobando 
os espaços de moradia e, inclusive, os espaços destinados aos cultos religiosos e os 
sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos (BRASIL, 
2005). 

 

Com isso Miné (2012) assegura que é impossível reconhecer uma organização social 

do passado permanecer por anos sem sofrer modificações no presente. 

Nos tempos atuais as comunidades quilombolas de Minas Gerais sofrem pressões de 

fazendeiros e empresas vinculadas ao monocultivo de eucalipto, com a apropriação das áreas 

que antes eram espaços coletivos para a reprodução dos quilombolas, onde praticavam as suas 

atividades de colheita, no caso da comunidade quilombola de Raiz a “panha” das sempre 

vivas e do capim dourado, e que hoje são destinadas para áreas de pastagens e de plantação de 

eucalipto que na maioria se destina a produção de carvão. 

Segundo Fávero e Monteiro (2014) essas áreas são de suma importância pois está 

internamente ligada com a vivencias dessas comunidades onde são praticados os seus saberes 

e técnicas diante ao que o ambiente lhes fornecem: 
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As territorialidades dessas comunidades combinam diversos agroambientes contidos 
na Serra e no pé da Serra, onde geralmente a agricultura tradicional (roças, quintais, 
criação de animais de pequeno porte) para consumo familiar é praticada próximo às 
moradias e, dependendo dos ambientes, vale-se do uso de rotação com pousio para a 
reposição natural da fertilidade dos solos. Já nas cotas mais elevadas da paisagem, 
ocorre o agroextrativismo das flores secas nativas do Cerrado, conhecida como 
flores sempre-vivas. A coleta é feita nos campos (campo limpo, entremeado aos 
campos rupestres), sobretudo na porção meridional da Serra do Espinhaço, sendo 
uma das principais fontes de renda das comunidades tradicionais apanhadoras de 
flores (MONTEIRO; FÁVERO, 2014, p.08). 

 

Com essas áreas estando ocupadas para outras finalidades, à dinâmica socioambiental 

dessas comunidades vem sendo comprometidas e assim limitando o processo de perpetuação 

dos saberes acumulados desde os tempos pretéritos. 

 

4.2 Políticas públicas para Agricultura Familiar em comunidades quilombolas 

Pequenos agricultores, camponeses, esses eram alguns conceitos que designa o 

trabalhador rural, ou o agricultor familiar. Sabendo que o conceito de Agricultura Familiar 

não é unanimidade entre os estudiosos do tema, abordaremos nesse tópico o conceito de 

Agricultura Familiar como aquele grupo de indivíduos que estão intimamente ligados nas 

relações de trabalho e família. Características marcantes desse grupo é que eles são 

administrados por membros da própria família, sendo que os mesmos trabalham diretamente 

em suas propriedades que por algumas vezes recebem auxílios externos. 

Esses sujeitos que por ora ficaram as margens do interesse das políticas de Estado que 

principalmente a partir da década de 1960 quando se ampliou no Brasil a modernização da 

Agricultura, denominada Revolução Verde, perderam ainda mais espaço no cenário agrícola 

brasileiro para as grandes propriedades do agronegócio que foram os principais destinos dos 

“benefícios” que incorporavam esse pacote. 

Na percepção de defasagem sofrida pelo agricultor familiar, ou o camponês por causa 

das modernidades agrícolas como o uso de insumos químicos, mecanização das atividades, 

subsídios por conta dos governos, fez com que se repensassem o modelo de agricultura 

brasileira. A partir desse contexto surgiram políticas públicas direcionadas especificamente 

para a Agricultura Familiar como forma de compensar essa defasagem. 

Na perspectiva das políticas públicas e Agricultura Familiar o trabalho de Catia Grisa 

veio a contribuir tanto para a compreensão das elaborações dessas políticas quanto nas suas 

execuções. Segundo Grisa (2012, p.32) “a elaboração de uma política pública envolve mais 

que um conjunto de decisões; ela envolve atores sociais (homens políticos, funcionários de 

todos os níveis, grupos de interesses etc.) que constroem uma ordem local”. Logo na 
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elaboração das políticas públicas é fundamental considerar quem seriam os atores afetados 

e/ou beneficiados com as mesmas, assim também decorrente a suas implementações.  

Seguindo nessa entoada as políticas públicas para a Agricultura Familiar ganharam 

espaço no cenário nacional a partir da década de 1990 quando por meio do Estado legitimaste 

o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, que tem por 

objetivo conceder créditos agrícolas aos agricultores que ficaram defasados dos programas de 

governos anteriores que privilegiavam de certa forma os grandes produtores que detiam de 

mecanismos para se equiparem e por consequência aumentar as suas produções. De acordo 

com afirmação de Carneiro (2013) essa questão torna-se mais evidenciada: 

 
Há décadas relegada a segundo plano e até mesmo esquecida pelo Estado, a 
Agricultura Familiar e a sua base fundiária, a pequena propriedade, têm sobrevivido 
em meio à competição de condições e recursos orientados para favorecer a grande 
produção e a grande propriedade, setores privilegiados no processo de modernização 
da agricultura brasileira (CARNEIRO, 2013, p.70). 

 

Com o debate sobre a politicas públicas para a Agricultura Familiar veio a ganhar 

força a partir da década de 1990 às organizações e os movimentos sociais puderam de fato se 

organizar em prol do fortalecimento dos agricultores que dispõe de pequenas propriedades, e 

em relações as Politicas Públicas que fomentam as atividades direcionadas para o setor da 

agricultura. Com essa perspectiva, Schneider (2003) nos mostra como se revelou um pouco 

dessa organização: 

 
A partir do surgimento do PRONAF, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo 
aquele localizado nas regiões Sul e Nordeste, passou a reforçar a defesa de propostas 
que vislumbrassem o compromisso cada vez mais sólido do Estado com uma 
categoria social considerada específica e que necessitava de políticas públicas 
diferenciadas (juros menores, apoio institucional etc.) (SCHNEIDER, 2003, p. 100). 

 

Essa questão relacionada às organizações de agricultores trouxe para o debate não só a 

agricultura e como ela é produzida, mas também o espaço rural entrou de vez na pauta desse 

discurso. É nesse cerne que deve ser entendido que agricultura praticada no meio rural vem 

sofrendo alterações do meio natural e das políticas destinadas a essa região em um período 

recente. 

Diante desse cenário não se deve deixar de salientar o papel dos agricultores e sua 

importância na produção agrícola brasileira, o que de fato deve-se enfatizar que as Políticas 

Públicas direcionadas para esse público surtem efeitos positivos quando se mostra a real 

aplicabilidade, isso se evidencia ainda mais quando se correlaciona à quantidade de 

agricultores e o percentual de terras que eles possuem. De acordo com Silva (2014) mais de 
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80% dos estabelecimentos agrícolas estão ligados ao setor de agricultores familiares, sendo 

responsáveis por quase 40% da produção nacional e detém menos de 30% das terras do 

território brasileiro. 

 
[...] o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, realizou o Censo 
Agropecuário 2006, cujas informações revelaram que, do total de 5.175.489 
estabelecimentos agropecuários no Brasil, 84,45% pertencem ao segmento agrícola 
familiar; apesar desta percentagem elevada, este segmento ocupa apenas 24,3% da 
área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Portanto, apresentando uma 
desigualdade na proporcionalidade do acesso a terra em relação ao sistema patronal 
de agricultura. Assim, apesar de ocupar apenas um quarto da área, a Agricultura 
Familiar responde por 38% do valor total da produção agrícola nacional. Mesmo 
cultivando uma área menor, a Agricultura Familiar é responsável por produzir 
grande parte dos produtos da cesta básica alimentar consumidos pelos brasileiros e, 
com isso garantir a segurança alimentar do país (SILVA, 2014, p.40). 

 

Na interpretação desses dados fornecidos se tem a noção de quanto a Agricultura 

Familiar é importante para o dinamismo do setor agrícola brasileiro mesmo com tantos 

obstáculos que é imposto para a sua manutenção.  

Essas dificuldades são amenizadas muitas vezes pelo acesso as Políticas Públicas 

oriundas das participações de sujeitos que estão inseridos diretamente nesse contexto junto ao 

Estado e assim possibilitam uma melhor compreensão e aplicação dessas políticas adequando-

as para os diferentes segmentos das atividades agrícolas. O Estado tem papel fundamental na 

consolidação da Agricultura Familiar e no dinamismo do setor agrícola, sendo um 

instrumento de interferência nas estruturas agrárias, na política de preços, na determinação da 

renda agrícola e, no processo de inovação técnica que vem influenciando o cotidiano de 

diversos agricultores (ABRAMOVAY,1998, p. 22). 

Dentre as categorias de agricultores familiares existentes no Brasil e pelo fato de 

muitos pertencerem a comunidades tradicionais, as Políticas Públicas ganharam destinos 

diferentes para cada categoria, como o estudo desta dissertação se transcorre em uma 

comunidade quilombola destacamos algumas destas políticas que envolvem esse grupo. 

O Programa Brasil Quilombola (PQB) criado em 2004 possui em sua estrutura eixos 

fundamentais e norteadores para o acesso as políticas públicas direcionadas as comunidades 

quilombolas em que foram agrupadas de acordo com Agenda Social Quilombola (Decreto 

6261/2007) nas seguintes áreas:  

Eixo 1: Acesso à Terra – execução e acompanhamento dos trâmites necessários para a 

certificação e regularização fundiária das áreas de quilombo, que constituem título coletivo de 

posse das terras tradicionalmente ocupadas. 
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Eixo 2: Infraestrutura e Qualidade de Vida – consolidação de mecanismos efetivos 

para destinação de obras de infraestrutura (saneamento, habitação, eletrificação, comunicação 

e vias de acesso) e construção de equipamentos sociais destinados a atender as demandas, 

notadamente as de saúde, educação e assistência social; 

Eixo 3: Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local - apoio ao desenvolvimento 

produtivo local e autonomia econômica, baseado na identidade cultural e nos recursos naturais 

presentes no território, visando a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e 

política das comunidades; 

Eixo 4: Direitos e Cidadania - fomento de iniciativas de garantia de direitos 

promovidas por diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil, junto às 

comunidades quilombolas considerando critérios de situação de difícil acesso, impacto por 

grandes obras, em conflitos agrários, sem acesso à água e/ou energia elétrica e sem escola. 

Diante desses eixos as comunidades quilombolas distribuídas em sua maioria nos 

estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco, no entanto presentes nas 

outras 19 unidades da federação, conseguiram por meio do Estado, acesso a essas políticas. 

Vale aqui ressaltar a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP que de acordo com o 

PQB (2004) auxilia na identificação da família beneficiada pelo PRONAF, sendo este um 

documento obrigatório para acesso as linhas de créditos. Entretanto vale ressaltar que a DAP é 

exclusiva do agricultor rural e não se restringe apenas ao público quilombola, abrange os 

demais povos tradicionais. 

Outro ponto relevante é o Programa Cisterna que de acordo com PQB (2004) garante o 

acesso a agua potável a essas comunidades tendo em vista garantir a segurança alimentar e 

nutricional das famílias de baixa renda, sendo um programa de transferência de recursos 

financeiros do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para os órgãos estaduais, 

federais e a sociedade civil de forma que os mesmos executem esse fomento. 

Os projetos voltados para a segurança alimentar e nutricional visa garantir o acesso a 

alimentos de qualidade e suficiente respeitando os aspectos históricos, cultural, ambiental e de 

forma sustentável (PQB, 2004). Nesse contexto que o Programa Brasil quilombola 

estabeleceu metas para os agricultores quilombolas no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). 
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De acordo com o programa de Políticas Públicas para Agricultura Familiar do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA1, 2003)¹ o Pronaf é um programa de crédito 

que permite acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e 

visa beneficiar agricultores familiares, assentados da reforma agrária e povos e comunidades 

tradicionais, “que podem fazer financiamentos de forma individual ou coletiva, com taxas de 

juros abaixo da inflação”. Facilitando aos agricultores familiares a execução das atividades 

agropecuárias, no subsídio para compra de equipamentos modernos, além de contribuir para o 

aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo desses sujeitos (MDS, 2003). 

Dentre as linhas de crédito do Pronaf destaca-se: 

1. PRONAF Custeio: financia atividades agropecuárias e de beneficiamento ou 

industrialização e comercialização de produção própria, ou de terceiros agricultores familiares 

enquadrados no Pronaf; 

2. PRONAF Investimento (Mais Alimentos): financia máquinas e equipamentos 

visando a melhoria da produção e serviços agropecuários, ou não agropecuários, no 

estabelecimento rural, ou em áreas comunitárias rurais próximas; 

3. Microcrédito Rural: atende os agricultores de menor renda. Permite o 

financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos 

cobrirem qualquer atividade que possa gerar renda para a família atendida; 

4. PRONAF Agroecologia: financia investimentos dos sistemas de produção 

agroecológicos ou orgânicos, incluindo os custos relativos à implantação e manutenção do 

empreendimento. 

Outra política pública é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que 

surgiu na década de 50, mais precisamente em 1955 e tinha como finalidade oferecer uma 

alimentação básica saudável e por consequência uma melhoria no rendimento dos alunos. 

Esse programa desde a sua criação vinculada ao fortalecimento da Agricultura Familiar sofreu 

reestruturação aos longos dos anos, como Miné (2012) enfatiza: 

 
Em seus primeiros 40 anos, o programa teve gestão centralizada, voltado a um 
projeto único para todo território nacional. Após passar por processo de 
descentralização - concretizado na Lei nº 8.913, de julho de 1994 que permitiu maior 
agilidade para a aquisição de gêneros alimentícios - o PNAE incorporou novos 
objetivos: o fortalecimento da segurança e soberania alimentar, da Agricultura 
Familiar e do desenvolvimento rural (MINÉ, 2012, p.18). 

 

                                                 
1Em 2016 o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto e unificado ao Ministério do Desenvolvimeto 
Social na Pasta da Casa Civil. 
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Dessa forma o governo federal ficou responsável pelos repasses dos recursos 

financeiros utilizando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os 

órgãos estaduais e municipais ficaram com a responsabilidade de gerir o programa em suas 

respectivas esferas. A partir de mobilizações de Agricultores familiares para que pudessem se 

encaixar de fato nas políticas públicas e com a implementação da Lei Nº 11.947 de 16 de 

junho de 2009, ficou acordado que os gestores estaduais e municipais tinham por obrigação 

destinar 30% dos repasses do FNDE para a compra de produtos oriundos da Agricultura 

Familiar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Localização 

A região do Alto Jequitinhonha, situado no nordeste de Minas Gerais possui uma 

grande variedade de culturas influenciadas diretamente pelo processo de ocupação ao longo 

do curso do rio de mesmo nome da região. O vale do Jequitinhonha é dividido em três sub-

regiões: Alto, Médio e Baixo. A diferença de vegetação e clima é notável quando se visita as 

localidades, o Alto tem o cerrado como vegetação predominante, o Médio com o clima 

semiárido e o Baixo com um clima úmido e com a presença da Mata Atlântica. 

Segundo o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Alto 

Jequitinhonha (PTDRS, 2008) O território Alto Jequitinhonha é constituído por 21 

municípios: Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Coluna, Couto de Magalhães de 

Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Itamarandiba, Leme do Prado, Minas 

Novas, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino 

Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Turmalina e Veredinha (Figura 1). 

 

 

Figura 1- Mapa Político Administrativo do Alto Jequitinhonha, MG. 
Fonte: Dados do autor (2019). 
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A região possui uma área equivalente 19.416,46 Km² distribuídas nos 21 municípios, 

com uma população total de 270.529 habitantes, sendo 173.333 moradores da área urbana e 

97.196 residentes na área rural, ainda de acordo com dados do IBGE (2014) existem cerca de 

43.974 pessoas ligadas a atividade agrícola familiar. 

O Alto Vale do Jequitinhonha como as outras divisões do Vale é conhecido por 

apresentar baixos indicadores sociais, mas por outro lado é formado por beleza natural 

esplendida o que atrai turistas para região, sua riqueza cultural é uma mescla de raízes 

indígena e negra que permanece viva nas manifestações nas diversas festas e festivais. Por 

fazer parte do circuito turístico intitulado Estrada Real alguns municípios da região recebem 

inúmeros turistas ao longo do ano movimentando as pequenas e pacatas cidades e distritos. 

A região também abriga várias comunidades tradicionais como apanhadores de 

sempre-vivas e quilombolas. Esses povos desempenham papel fundamental na cultura e 

tradição da local indutoras da agricultura e culinária regional.  

 

5.2 Histórico da região do Alto Jequitinhonha 

Não muito diferente das demais regiões do Estado de Minas Gerais o Alto 

Jequitinhonha teve como fator principal de ocupação a mineração, nesse caso o ouro e o 

diamante. O advento do ciclo do ouro nessa região no século XVII despertou o interesse de 

pessoas de todas as regiões do Brasil e até mesmo de outras localidades do mundo que 

visavam desbravar as lavras presentes na região.       

A região do Jequitinhonha começou a ser colonizado a partir do século XVIII, com a 

chegada das primeiras bandeiras que exploravam ouro de aluvião nas proximidades da 

nascente do rio Jequitinhonha onde se encontrava muito diamante e ouro, era tida como uma 

das regiões mais ricas do país até o início do século XIX. Os primeiros deslocamentos 

populacionais para a região foram motivados pela fascinação do ouro encontrado nos 

arredores da Vila do Príncipe, isso se deu pelo fato da descoberta dos diamantes ocorrerem 

posteriormente, por volta de 1720. Os primeiros sinais das “pedrinhas” como eram chamados 

os diamantes no início, antes do seu reconhecimento de valor econômico, foram encontrados 

nos ribeirões mais próximos ao arraial do Tejuco, como o Caeté-mirim, Santo Antônio, 

Inferno, e outros tributários do rio Jequitinhonha, onde já se explorava o ouro. 

Segundo o PTDRS, 2008 a lavra aurífera Hivituruí foi a que mais recebeu aventureiros 

e busca de ouro, e a partir desse movimento migratório formou assim os primeiros 

aglomerados de pessoas na região. O aumento no número de pessoas e o reconhecimento do 
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potencial da localidade levaram a mesma a categoria de vila em 1714, e por anos mais tarde 

passou a ser considerado município em 1738, denominado cidade do Serro. 

A partir da emancipação de Serro surgiram outras importantes vilas como o Arraial do 

Tijuco no qual foram encontradas “pedras” com valor comercial que anos mais tarde 

descobriram que eram diamantes. Essa dinâmica de atividade econômica era centralizada no 

distrito Diamantino, que por via veio a se tornar a atual cidade de Diamantina (PTDRS, 

2008). 

Esse período de “ouro” não durou muito tempo, a redução nas atividades de mineração 

firmou as atividades de agriculturas nas grotas, a princípio uma agricultura de subsistência 

praticada por agricultores familiares. A ocupação do espaço e a formação de aglomerados 

urbanos se deram primeiramente com as atividades mineradoras, porém a agricultura tem tido 

o papel principal na economia da região. 

O declínio da mineração e o esgotamento das terras para plantação motivaram o 

processo de migração das populações desta região em direção as terras com maiores 

fertilidades e para os grandes centros urbanos.  Ribeiro e Galizoni (1998) destacam um pouco 

de como era realizada essas migrações: 

 

No final do século XIX começaram as migrações sazonais, tanto em direção à “Mata 
do Mucuri”, quanto em direção à “Mata de Ponte Nova”, atual Zona da Mata 
mineira. Eram viagens periódicas, com duração de 6 a 8 meses, feitas por grandes 
grupos de lavradores que iam para a colheita do café. Segundo alguns estudos, a 
substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre na Zona da Mata mineira foi 
possível graças a essas migrações sazonais de trabalhadores rurais (RIBEIRO; 
GALIZONI, 1998, p.1481). 

 

Esse forte processo de migração provocava um forte declínio demográfico de homens 

na região que importuna os grandes fazendeiros, pois o déficit da mão de obra não agradava 

os mesmos. 

A região do Alto Jequitinhonha é marcada historicamente pelo baixo dinamismo 

econômico, que por sua vez desde a década 1960 é detectada pelo o Estado e por um grande 

contingente de empresas como “região da pobreza” ou “vale da miséria”. Esses adjetivos 

advêm pelo fato da região não atender primeiramente as intenções de empresas que estão 

localizadas em áreas de predominância urbana e atividades diferenciadas das que são 

praticadas no vale, destacando a atividade de pequenos produtores rurais, ou melhor, sujeitos 

que realizam a prática da Agricultura Familiar. 

É nesse contexto que o Alto Jequitinhonha presencia uma forte tensão tanto do lado do 

Estado, quanto das grandes empresas mineradores ou empresas vinculadas ao monocultivo de 
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eucalipto para que as terras da região sejam de uso para a realização dessas atividades. Esses 

são os fatores que mais estão gerando conflitos com os agricultores desta região. 

 

5.3 Identificação das condições edafoclimáticas da região 

A identificação dessa região tem enfoque no clima, relevo, hidrografia, solo e 

vegetação. Esses recursos são objetos de estudo em várias vertentes da academia e está cada 

vez mais em debate os desafios para a preservação e manutenção de forma sustentável desses 

recursos. 

A diversidade de vegetação, variações nos índices pluviométricos, uso e ocupação do 

solo para a construção civil e para a agricultura e ação antrópica de maneira desorientada ao 

longo dos anos são os fatores que podem ser levados para destaque nesses debates, pois os 

mesmos são elementos fundamentais para a organização e um bom funcionamento de um 

sistema agrário. 

 

a) Clima  

Segundo o PTDRS, 2008 e os dados da Estação Meteorológica de Diamantina a região 

pode ser organizada em meses chuvosos, meses úmidos e meses secos e estão apontados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1-Dados da Estação Meteorológica de Diamantina 

Meses chuvosos 100 mm  Outubro a Março 
Meses Úmidos  30 a 100 mm  Abril, Maio e Setembro 
Meses Secos  5 a 30 mm  Junho, Julho e Agosto 

Fonte: adaptada do PTDRS 2008 

 

A partir desses dados podemos destacar o final da primavera e o verão com um índice 

pluviométrico elevado e as outras estações de temperaturas baixas e com um índice 

pluviométrico bem reduzido comparado as outras duas estações (Figura 2). 

Observando esses dados pode-se perceber no balanço hídrico da região Diamantina 

que há excedente hídrico nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro 

e deficiência nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro (Figura 3).  
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Figura 2 – Mapa de temperatura média do Alto Jequitinhonha – MG. 

Fonte: Dados do autor (2019). 

Como de destaque no relevo do Alto Jequitinhonha, Ribeiro et al. (2007) salienta as 

chapadas e grotas, notando-se uma dinâmica entre essas duas feições influenciadas 

diretamente pelo clima, a chapada é naturalmente pouco fértil, mas recebe entre 1.000/1.200 

mm de chuvas anuais, enquanto na terra fértil da grota chove entre 600/800 mm, interferindo 

diretamente no processo de ocupação e nas atividades agrícolas realizadas nesses dois 

ambientes. 

 

Figura 3 – Mapa de precipitação média do Alto Jequitinhonha – MG 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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b) Relevo 

A região do Alto Jequitinhonha está inserida no complexo da Serra do Espinhaço, 

importante unidade do relevo e reconhecida como reserva mundial da biosfera estendendo do 

estado de Minas Gerais até no estado da Bahia variando na sua largura entre poucos 

quilômetros até mais de 100 km em toda sua extensão, além de ser um importante divisor de 

águas em Minas Gerais, separando algumas das principais bacias hidrográficas como a do Rio 

São Francisco, Rios Doce e Jequitinhonha. 

O relevo da região do Alto Jequitinhonha pode ser compreendido em três grandes 

feições: as regiões de chapadas, de serras e de planaltos. Nota-se que paisagem é marcada 

por chapadas planas, com altitudes entre 800/1.000 metros, cortadas por vales profundos, 

também chamado de grotas, que são regiões na qual a maioria das famílias se instalaram e 

também grande parte das comunidades tradicionais da região, pois apresenta uma fertilidade 

maior em seus solos e por causado desinteresse do agronegócio em terras muito declivosas, o 

que dificulta a mecanização e a inserção em Áreas de Preservação Permanente (APP). Para o 

pequeno agricultor ainda se tem a vantagem de estar próximo ao curso de água. 

Já nas áreas chapada pratica-se a solta comum de animais, além de serem cobiçadas 

pelas empresas que praticam o monocultivo do eucalipto (Figura 4). 

No  que se diz respeito à geologia da região de Diamantina ela está localizada na 

porção meridional da Serra do Espinhaço, sobre rochas predominantemente quartzíticas do 

Supergrupo Espinhaço (litossolos e afloramentos rochosos (VANDERLEI, 2002, p.17) 

Quanto aos solos na região, são expressivas a ocorrência dos Latossolos Vermelhos, 

Neossolos e Argissolos. 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018) os 

Latossolos são os solos mais comuns no Brasil, abrangendo mais de 50% da área agricultável 

do país. Eles apresentam elevada intemperização, são solos velhos, mas apresentam boas 

condições físicas, devido aos teores mais altos dos óxidos de ferro presentes no material de 

origem apresenta na coloração avermelhada. 

Segundo a definição e as características gerais feitas pela EMBRAPA os Neossolos 

são solos constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com 

ausência de manifestação dos atributos diagnósticosque caracterizam os diversos processos de 

formação dos solos seja em razão de maior resistência do material de origem ou dos demais 

fatores de formação (clima, relevo ou tempo) que podem impedir ou limitar a evolução dos 

solos. 
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Figura 4 – Mapa de pedologia do Alto Jequitinhonha - MG 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

Os Argissolos são solos medianamente profundos a profundos, moderadamente 

drenados, com horizonte B textural (horizonte diagnosticado que caracteriza a classe de solo), 

de cores vermelhas a amarelas e textura argilosa, abaixo de um horizonte A ou E de cores 

mais claras e textura arenosa ou média, com baixos teores de matéria orgânica e apresentam 

argila de atividade baixa (EMBRAPA, 2018). De acordo com a EMPRABA “esse tipo de solo 

quando localizados em áreas de relevo plano e suave ondulado podem ser usados para 

diversas culturas, desde que sejam feitas correções da acidez e adubação, principalmente 

quando se tratar de solos distróficos ou álicos”, sendo indispensáveis as práticas de 

conservação de solos mesmo que seja em ambientes de suaves ondulações. 

 

c) Hidrografia  

O rio Jequitinhonha é um rio federal, que nasce na Serra do Espinhaço, no município 

do Serro (MG). Sua nascente se encontra aproximadamente a uma altitude de 1.300 m. Sua 

bacia se limita a norte com a bacia do rio Pardo, a sul com a bacia do rio Doce, a sudeste com 

a bacia do Mucuri e várias outras pequenas bacias independentes (Sucuruçu, Itanhém, 
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Buranhém e Peruípe). A oeste se limita com a bacia do rio São Francisco e a leste atravessa o 

limite entre Minas Gerais e Bahia no município de Salto da Divisa e segue rumo ao Oceano 

Atlântico (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Mapa de hidrografia do Alto Jequitinhonha - MG 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

Segundo Vanderlei em seu artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia Física 

(2012) a bacia do rio Jequitinhonha possui os seguintes dados: a área total da bacia é de 

70.315 km2, dos quais 65.660 (93,38%) correspondem à porção mineira e 4.655 km2 (6,62%) 

estão no território baiano. Ao longo do seu curso de 920 km até a foz no Oceano Atlântico, 

junto à cidade de Belmonte, atravessa o território mineiro numa extensão de 760 km, sendo os 

últimos 160 km percorridos na Bahia. 

 Nessa percepção tem a dimensão da importância da bacia do Jequitinhonha para os 

mineiros, pois atravessa trechos do território do estado que sofrem com o baixo índice 

pluviométrico durante a maior parte do ano.  

 

d) Vegetação  

A dinâmica de fatores naturais como o solo, relevo, clima e hidrografia e as suas 

interrelações influenciam diretamente na formação da vegetação da região do Alto 

Jequitinhonha, que é coberto por cerrados maior bioma presente na região e ocupa as áreas de 
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planaltos e chapadas, campos rupestres e vegetação de transição para Mata Atlântica (nas 

grotas próximas aos cursos d’água ou caatinga, este último de confluência com o semiárido 

mineiro. Nas chapadas existem os campos-sujos típicos do Cerrado, nas grotas estão os rios e 

a vegetação mais densa com árvores de portes mais elevados indica terras favoráveis para a 

agricultura (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Mapa de Vegetação do Alto Jequitinhonha - MG 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

A região do Alto Jequitinhonha é composta por uma tipologia de agricultores que 

varia entre os Tipos A, B, C, D e o agricultor familiar, apresentando em sua composição de 

agricultores familiar e não familiar uma notável discrepância em relação à distribuição de 

terras como pode ser visto na Tabela 2. 

Nota-se na tabela que o agricultor familiar Tipo-A é o que detém da menor parcela de 

terras, com apenas 3,9% do total da região. Mas se levarmos em consideração o valor total da 

produção essa categoria de agricultores representa mais de 25% ou seja, 1/4 do valor total da 

produção agrícola do Alto Jequitinhonha provem desse tipo de agricultor. Esses dados 

revelam a importância da utilização da terra para os agricultores que reproduzem nesses 

espaços as suas praticas e saberes em relação a essas atividades. 
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Tabela 2 – Tipos de agricultores do Alto do Jequitinhonha, MG. 

Tipo de 

propriedade 

Número 

de estab. 

(Unid.) 

Número 

de estab. 

(%) 

Área da 

proprid. 

(há) 

Área da 

proprid. 

(%) 

Área da 

proprid

. (x) 

Valor da 

produção total 

(mil reais) 

Valor da 

produção 

total (%) 

Familiar – Tipo A 676,0 3,8 25387,0 3,9 37,6 49433,0 25,8 

Familiar – Tipo B 2686,0 15,3 53039,0 8,2 19,7 15784,0 8,2 

Familiar – Tipo C 2603,0 14,8 33139,0 5,1 12,7 6823,0 3,6 

Familiar – Tipo D 10346,0 58,8 107269,0 16,5 10,4 11627,0 6,1 

Agricultor não 

familiar 
1287,0 73,0 431382,0 66,3 335,2 108222,0 56,4 

Total 17598,0 100,0 650216,0 100,0 83,1 191889,0 100,0 

Fonte: adaptado do SIDRA/IBGE 2018 (Censo Agropecuário 2006) 

 

5.4  Localização e aspectos históricos do município de Presidente Kubitscheck 

O município está localizado na região administrativa do Alto Jequitinhonha, situado na 

Serra do Espinhaço e pertence a microrregião de Diamantina agrupado a mais sete 

municípios; Diamantina, Couto de Magalhães, Datas, Felício dos Santos, Gouveia, São 

Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino. O município fica aproximadamente 50 Km de 

Diamantina na qual se localizava o seu território, e que posteriormente veio a se emancipar 

em 1962, já no ano seguinte foi instalado o município de Presidente Kubitschek. 

Não se tem de fato uma segurança em afirmar quem foram os primeiros habitantes, 

porém se sabe que ali na região era realizada a atividade mineração praticada pelos negros 

africanos escravizados e que também índios habitaram aquele território, tendo até dado nomes 

para a região, como Ocapoã e posteriormente Ivituruí.  

Outro nome que a região já recebeu foi Pouso Alto, isso quando já era considerado 

distrito de Diamantina. Esse nome veio de quando os tropeiros realizavam as suas viagens 

vindas da Região das Matas (atualmente os municípios de Serro, Sabinópolis, Guanhães, entre 

outros) na qual se transportava diversas mercadorias como toucinho e cereais para locais de 

escoamento da produção, como a Estação de Guaçuí em Curvelo seria uma delas. Devido ao 

cansaço das viagens nas Regiões das Matas até Curvelo os tropeiros viam a necessidade de 

descansar, daí eram realizados pousos em lugares de alto e de capoeira Grande, como os das 

regiões do atual município de Presidente Kubitscheck. Outro fato interessante e marcante 

relacionado ao nome do município é de que alguns moradores preferem chamar a sede de 

Tijucal, em referencia ao rio que atravessa o território. 
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Figura 7 – Fotografia do Ribeirão Tijucal 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

5.5  Aspectos naturais de Presidente Kubitscheck 

O município está localizado na região da Serra do Espinhaço e se encontra em uma 

altitude média de 1.100 metros de altitude com presença em suas paisagens de que se 

diversificam entre serras, cascatas, cânions, cachoeiras, campos, entre outros elementos que 

de certa forma contribui para um panorama peculiar. 

A formação rochosa em arenito e quartzito da região permite o desenvolvimento de 

diversas espécies de plantas entre as fendas das rochas proporcionando em uma rica flora com 

características marcantes no território com destaque para o capim dourado que é usado na 

confecção do artesanato local e de reconhecimento mundial. 

No território de Presidente Kubitscheck nota-se a presença de recursos hídricos 

distribuídos em rios, riachos, cachoeiras e nascentes de água que garantem o desenvolvimento 

da agricultura e do turismo na região, tendo o rio Tijucal percorrendo pelo território e as 

cachoeiras da Paca, de Guaribas e o Canion do Funil como os principais pontos de atrativos 

da região. 

A vegetação de matas e os campos de cerrado com a presença de espécies de 

orquídeas e os recursos hídricos garantem um clima ameno quase todo o ano, apresentando 

uma temperatura variando entre 14°C e 30°C durante os meses anuais. 

 

5.6  Aspectos Socioeconômicos do município de Presidente Kubitscheck 

De acordo com o último censo realizado pelo IBGE (2010) o município exibia uma 

população de 2.959 pessoas distribuídos em uma área de 189,23 km² apresentando uma 
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densidade demográfica de 15,64 hab./km² e a estimativa do IBGE para o ano de 2016 era de 

3.059 habitantes de acordo com o órgão. No ano 2010 a demografia do municipio apresentava 

a seguinte distribuição de sua população total: população urbana 2.017 habitantes e população 

rural de 942 habitantes. No gráfico seguinte podemos visualizar essa distribuição em 

porcentagem 

 

População 
Rural; 31%

População 
Urbana; 
69%

Urbana

Rural

 

Figura 8 – População de Presidente Kubitscheck em 2010. 

Fonte: adaptado do IBGE (2010). 

 

Ainda de acordo com o IBGE a media salarial da população girava em torno de 1,4 

salários mínimos em 2016 apresentando uma parcela da população total de apenas 9% (nove 

por cento) das pessoas ocupadas, o salário médio mensal dessas era de 1,4 salários mínimos.  

Segundo dados do IBGE em 2015 a média dos alunos nos anos iniciais da rede 

municipal de educação era de 5,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

já os alunos dos anos finais, a média ficou em 3.7, apresentando um percentual abaixo das 

médias estadual e nacional. 

Na tipologia dos agricultores do município de Presidente Kubitscheck notamos na 

tabela seguinte a presença marcante do agricultor Tipo-D que detém do maior numero de 

estabelecimentos no município, porem o valor da sua produção total supera apenas o 

agricultor Tipo-C.  
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Tabela 3 – Tipos de agricultores do Município de Presidente Kubitschek, MG. 

Tipo de propriedade 

Número 

de estab. 

(Unid.) 

Número 

de estab. 

(%) 

Área da 

proprid. 

(ha) 

Área da 

proprid. 

(%) 

Área da 

proprid. 

(média) 

Valor da 

produção total 

(mil reais) 

Valor da 

produção 

total (%) 

Familiar – Tipo A 4 3,4 146 4,7 36,5 245 57,4 

Familiar – Tipo B 4 3,4 249 8,0 62,5 41 9,6 

Familiar – Tipo C 8 6,8 114 3,6 14,3 27 6,3 

Familiar – Tipo D 93 78,8 1179 37,7 12,7 39 9,1 

Agricultor não familiar 9 7,6 1437 48,0 159,7 75 17,6 

Total 118 100,0 3125 100,0 57,1 427 100,0 

Fonte: Adaptado do SIDRA/IBGE 2018 (Censo Agropecuário 2006). 

 

Outra analise que se pode perceber nessa tabela é o valor da produção do Agricultor 

Familiar Tipo-A que possuem apenas 4,7% do total da área do município, porém são 

responsáveis por quase 60% da produção total do município superando de forma bem 

significativa a produção dos Agricultores não familiares que possuem mais de 45% da área 

total do município. 

 

5.7 Diagnóstico do sistema agrário da comunidade de Raíz. 

A partir das diretrizes do método ADSA, foram realizados os estudos da região da 

comunidade quilombola de Raíz desde as visitas/pesquisas de campo entre os meses de 

janeiro e junho de 2019. A partir dos procedimentos metodológicos da ADSA foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com informantes chaves, diálogo com anciões e que 

também foram registrados de imagens por meio de fotografias. 

 

Formação histórica da comunidade de Raíz 

Essa parte da pesquisa foi construída junto a memoria coletiva dos moradores que por 

sua vez relatam as dificuldades enfrentadas durante anos para garantir os seus meios de 

sobrevivência.  

Uma moradora da comunidade considerada pelos demais integrantes do Quilombo 

como a matriarca nos revelou que chegou a região quando tinha apenas três anos de idade, e 

que veio do que hoje é o Quilombo do Espinho localizado perto do município de Gouveia 

junto da mãe e suas irmãs, já que o pai se encontrava na localidade trabalhando para um 

fazendeiro. 

Ainda na memoria dessa moradora o pai veio da região de Sabinópolis, local de onde 

originavam as tropas que seguiam todas carregadas e que contavam com dois homens para 



49 

 

 

conduzir esses grupos, que transportavam mantimentos como rapadura, farinha, cachaça, 

toucinho, carne. 

Segundo essa moradora, depois que o pai veio para a localidade que hoje se encontra o 

Quilombo de Raiz, ele fazia todos os tipos de trabalho, exercendo a função de vaqueiro como 

sua principal atividade na propriedade do fazendeiro da época. Alguns anos se passaram e o 

fazendeiro doou uma quantidade de terra (meio alqueire) para o então funcionário da fazenda 

começar a construir a sua própria moradia. 

O nome Raiz é por conta de uma grande arvore que se encontrava em um rio que passa 

no território da comunidade (Figura 9), as raízes dessa grande árvore ficaram expostas após 

uma queda da mesma, devido a essa presença na paisagem, a comunidade então ficou 

conhecida como comunidade de Raiz. 

 

 

Figura 9 – Fotografia do rio que atravessa o território da Comunidade 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

Diante desse cenário de poucas conquistas, as condições frágeis adquirir alimentos, 

mobílias para a moradia estava sempre presente devido a falta de recursos desses sujeitos, 

como meios de obtenção de renda e politicas publicas acessíveis. A condição de 

sulbaternidade desses moradores para com os fazendeiros foi intensa até a metade do século 

XX, na qual os moradores destacam o trabalho escravo infantil como algo marcante em suas 

memorias. 

Os moradores do Quilombo sempre enfatizam que essas memorias são frutas da 

reprodução de suas referencias ancestrais o “Pai Véi” e a “Mãe Véia” que por um bom tempo 

lutou, resistiu e reproduziu todo o processo histórico vivenciado pelos primeiros moradores da 
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comunidade. Hoje em dia, os moradores contam que o Quilombo mudou muito, e para 

melhor! Afirma uma moradora: 

Depois que começamos a trabalhar e ter algum dinheiro, a gente comprou cama, 
roupa, calçado e outras coisas que a gente não tinha. 
 
 

5.8 As características agroecológicas e sociais da comunidade quilombola de Raíz 

A Comunidade Raíz, situada na zona rural de Presidente Kubitschek, apresenta 

características agroecológicas semelhantes da região da microrregião do seu município com 

áreas de serras e campos, relevo apresentando uma altitude media de 1000 metros e os 

recursos hídricos presentes na comunidade perpassam por rios e cachoeiras. Na primeira visita 

realizada no quilombo no dia 12 de janeiro, nos reunimos em lugar chamado pelos moradores 

de barracão, onde são realizadas reuniões e encontros receptivos com visitantes, e é também o 

local na qual se pode encontrar algumas peças do artesanato local feito de capim dourado 

(Figura 10). Nesse dia conversando com moradores da comunidade pudemos contabilizar 29 

famílias residentes na comunidade cujos membros estão distribuídos em segmentos diversos, 

como estudantes, funcionários públicos, agricultores e donas de casa (assim se definiram os 

homens e as mulheres presentes no encontro). 

 

 

Figura 10 – Fotografia do local de reuniões da comunidade 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

O Quilombo, como os moradores envolvidos nesse trabalho gostam de chamar a 

comunidade fica localizado aproximadamente 8 km da sede do município de Presidente 

Kubitscheck, deste 5km aproximadamente são de estrada de terra o que dificultava o acesso a 

cidade em tempos remotos, porém hoje se pode encontrar a estrada mais conservada durante 
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boa parte do ano. O acesso a Comunidade também pode ser feito pela MG-259 a partir do 

trevo de Diamantina-Gouveia ou pela cidade do Serro. 

 

 

Figura 11 – Fotografia do acesso a Comunidade 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

O artesanato praticado pelos artesãos é considerado a atividade que lançou a 

comunidade para além do município, tendo os seus produtos vendidos para o estado, país e 

pode encontrar os produtos até mesmo no exterior. De acordo com os entrevistados a matéria-

prima (o capim do dourado) está cada dia mais difícil de obter, uma vez que ele se encontra 

em propriedades privadas e esta perdendo espaço para o monocultivo de eucalipto (Figura 12) 

e as áreas de pastagem, o que compromete uma maior distância em relação ao deslocamento 

para os artesões e por consequência um aumento do valor do produto final. 

 

 

Figura 12 – Fotografia do monocultivo de eucalipto próximo a comunidade. 

Fonte: Dados do autor (2019). 
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O acesso as políticas Públicas no Quilombo transcorrem entre Sociais e Agricultura 

Familiar, com destaque ao Bolsa Família, acesso estudantil em Universidade, PNAE, entre 

outras. Grande parte das informações sobre essas políticas ocorre via associação da 

comunidade e órgãos ligados à prefeitura como o escritório local da EMATER, MG. 

Dentre as Políticas Públicas para o fortalecimento da Agricultura Familiar o PNAE é 

que se destaca como a mais acessada entre os moradores/agricultores da comunidade e se 

torna nessa dissertação o elemento principal na discursão dos impactos na composição da 

renda dessas famílias. O Programa Nacional de Alimentação Escolar começou as ser acessado 

pelas famílias da comunidade quilombola de Raíz no ano de 2018 e a partir da disseminação 

das informações e orientações do programa entre moradores. O número de inserção ao 

programa foi aumentando significativamente ao passar do ano chegando aos dias de hoje com 

um número de 17 famílias que entregam alimentos para as escolas. 

Segundo os entrevistados do quilombo a operacionalização do PNAE no município de 

Presidente ocorre da seguinte maneira: 

 

 “Sai uma lista das coisas a serem entregues feitas por um funcionário (a) da 
educação, como somos uma comunidade Quilombola, a lista vem primeiro para nós, 
escolhemos o que é de costume plantar e colher na comunidade, daí escolhemos e 
montamos o projeto. As coisas que o Quilombo não produz é distribuído para as 
outras famílias que participam do PNAE. A organização para o envio dos alimentos 
é feita por duas pessoas, os participantes informam para essas duas pessoas o que 
eles tem para entregar e elas distribui aquilo que foi pedido de forma que todos 
possam entregar. As entregas são feitas todas as segundas feiras”, relata uma das 
entrevistadas. 

 

O entrevistado A pertencente ao grupo que acessa o PNAE como já mencionado nesta 

dissertação como parte da metodologia relata que antes da família se inserir no programa a 

renda familiar era composta de um salário mínimo proveniente da aposentadoria por invalidez 

do pai e que era para o sustento dos seis membros do núcleo familiar, a complementação da 

renda vinha por meio da venda (180 reais em media por mês) do artesanato de capim dourado, 

porém, essa renda oscila (na maioria das vezes de forma negativa) durante os meses do ano. 

Com a inserção no PNAE a família possui uma cota para o ano de 2019 de R$ 

6.007,45 com a venda e entrega dos produtos produzidos em sua propriedade. 

Os alimentos que são entregues por essa família são oriundos da horticultura e da 

culinária local, como rosquinhas, quitandas e bolos e seguem na tabela de valores como 

descriminados na tabela abaixo 
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Tabela 4 – Alimentos produzidos no município de Presidente Kubitscheck e seus respectivos 

valores unitários e quantidade 

ITEM PRODUTOS QTDE (Kg) VALOR UNIT 

(R$) 

QF 

1 Abacate 22,22 4,66 103,56 

3 Abóbora 25 2,56 64,00 

4 Abóbora Ital 100 3,10 310,00 

5 Acerola 100 4,16 416,00 

6 Alface 37,5 5,66 212,25 

7 Alho 40 16,44 657,65 

8 Banana Caturra 40 4,00 160,00 

12 Beterraba 35 4,00 140,00 

14 Bolo Cenoura 50 24,25 1.212,50 

15 Brócolis 50 6,43 321,50 

16 Cebola 44,44 3,83 170,21 

17 Cenoura 23 4,10 94,30 

18 Cheiro 6 6,00 36,00 

19 Chicória 20 5,33 106,60 

21 Coloral 5 20,00 100,00 

22 Couve 18,75 5,90 110,65 

23 Espinafre 8 7,27 58,16 

24 Pimentão 16 6,16 98,56 

25 Rosquinha 50 24,15 1.208,80 

26 Tempero 13 10,47 136,11 

27 Tomate 40 5,23 209,20 

28 Vagem 13 6,33 82,29 

Total    R$ 6.007,45 

Fonte: adaptado pelo autor (2019). 

 

Nota-se nesta tabela uma variedade de produtos que são entregues por essa família em 

um sistema cultivado dentro do Quilombo. De acordo com a entrevistada dessa família, os 

gastos com o sistema foram os seguintes: Para poder levar água até o quintal na qual se 

encontram os canteiros foram gastos R$ 80 reais com canos de pvc e materiais de acabamento 

na instalação dessa tubulação, como a compra das sementes é dividida entre os agricultores do 

Quilombo, essa família investiu R$ 50 reais na compra de sementes, outros R$ 50 reais foram 

investidos na compra de esterco e compostos de adubação. Para a manutenção do sistema, a 

família destina três horas diárias com a participação de pelo menos três membros do núcleo 

familiar, já no período de preparo da terra, dos canteiros, da capina exige uma demanda maior 
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da participação e do tempo de todo o núcleo familiar, podendo chegar até seis horas diárias e 

de pelo menos cinco pessoas da família. Vale ressaltar que a produção dessa família tem 

como finalidade a comercialização e o autoconsumo, o que proporciona menos gastos nas 

despesas dessa família com supermercado, sacolão e os estabelecimentos que comercializam 

esses tipos de produtos. 

A percepção dos agricultores diante do PNAE na composição da renda familiar dos 

Agricultores da comunidade de Raíz. Durante a realização da pesquisa na comunidade foram 

entrevistados três agricultores que acessam a politica publica do PNAE e três agricultores que 

não acessam tal politica para poder compreender as percepções desses agricultores diante do 

papel dessa politica publica na composição da renda de suas famílias. 

Esses agricultores estão inseridos no Tipo-D da Agricultura Familiar e produzem em 

seus sistemas couve, alface, mandioca, abacate, alho, cebola, abobora, acerola, urucum e uma 

variedade de hortaliças, fruticultura, entre outras culturas.  

Pode-se avaliar nas percepções dos agricultores que acessam o PNAE a importância da 

entrega de alimentos realizados por essas famílias que por sua vez consegue agregar 

financeiramente de forma positiva a composição da renda de suas famílias. 

Além da geração de renda também foram relatados por esses agricultores a 

importância das crianças poderem acessar uma alimentação saudável valorizando a produção 

orgânica dos alimentos da comunidade.   

De acordo com esses agricultores que acessam o PNAE a operacionalização dessa 

politica publica diante do município ocorre sem muitos problemas, uma vez que a chamada 

publica se faz de forma bem organizada e pontual nas suas demandas. Porem esses 

agricultores evidenciam as condições climáticas, falta de acesso ao território, infraestrutura 

nas propriedades como dificuldades na execução do PNAE no município, o que caberia 

segundo eles, uma participação mais efetiva da EMATER na comunidade.  

Já na analise dos agricultores entrevistados que não acessam o PNAE fica evidenciado 

por eles o qual é importante para as famílias essa complementação de renda através dessa 

politica pública. 

 

 “A comercialização dos produtos que não é consumido pela família faz com que 
instimule ainda mais a pratica da agricultura em nossa comunidade, eu, por 
exemplo, produzo muito no meu quintal, porem como não acesso o PNAE não posso 
comercializar nas escolas esses produtos o que não me dar um retorno financeiro 
igual das outras famílias que entregam os alimentos” relata um dos entrevistados. 
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Outro ponto em que os entrevistados reforçam, é o fato deles não poderem acessar tal 

politica publica, uma vez que eles são funcionários públicos e não podem participar das 

chamadas publicas (processo de licitação), mesmo possuindo DAP de comunidade 

quilombola, que segundo eles seria uma maneira de completar a renda da família. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante a proposta desta dissertação de investigar a percepção dos agricultores em 

relação ao papel das politicas publicas de apoio a Agricultura Familiar a partir da análise dos 

processos históricos e edafoclimáticas presentes na região do Alto Jequitinhonha, do 

município de Presidente Kubistchek e da comunidade quilombola de Raíz observou um 

grande contingente de famílias na comunidade que acessam o PNAE e no Alto Jequitinhonha 

e também no município de Presidente Kubitscheck. 

Devido o declínio do período aurífero na região do Alto Jequitinhonha, notou-se que 

por consequência desse processo, uma forte impulsão migratória “forçada” da população em 

busca de áreas com terrenos férteis ditadas pelos fatores edofoclimáticos da região, na qual 

pudessem desenvolver suas atividades agrícolas.  

Pôde-se observar no Alto Jequitinhonha a presença de áreas de chapadas e grotas, na 

qual a primeira é utilizada principalmente para a monocultura de eucalipto que se desenvolveu 

na região por meio de incentivos fiscais e com o apoio do Estado, que por sua vez concedeu 

áreas para o desenvolvimento desta atividade. Já as áreas de grotas, que para a perspectiva do 

agronegócio não é viável do ponto de vista econômico, são aproveitadas pelos Agricultores 

Familiares que ali desenvolvem uma agricultura voltada para o autoconsumo e o excedente da 

produção é comercializado em mercados, feiras e escolas. 

O município de Presidente Kubitscheck teve seu processo histórico originado pelo 

processo não muito diferente de outros municípios da região, foi alvo da mineração e da 

escravidão de índios e dos negros africanos. Outro ponto marcante no município é que no seu 

território se fazia a ligação de tropeiros que vinham das regiões das matas em direção a 

Curvelo, onde se encontra a Estação de Guaçui. O território do município está localizado no 

Serra do Espinhaço e apresenta em suas paisagens grandes formações rochosas que propicia 

aos turistas um belo espetáculo natural contendo serras, cânions, cachoeiras, campos, entre 

tantas outras feições. 

Em Presidente Kubitscheck se faz presente em latifúndios detentores de quase 50% da 

área total do município e que são produtores de batatas, morangos, cebolas praticada pelos 

agricultores não familiar e que por sua vez não conseguem superar a produção dos 

Agricultores Familiares que são responsáveis por mais de 80% do valor da produção total do 

município. 

A comunidade quilombola de Raíz tem seus laços ancestrais no Quilombo do Espinho 

localizado no município de Gouveia, tendo “Pai Véi ” como o grande responsável por povoar 
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e reproduzir no atual território da comunidade os seus saberes e suas práticas destinadas aos 

seus costumes e atividades agrícolas encontradas no Quilombo. Na comunidade se encontra 

artesãos e agricultores familiares que buscam em seus produtos um meio de aumentar as suas 

rendas, hoje a comunidade de Raíz é uma comunidade reconhecida pela Fundação Palmares o 

que faz que a luta e resistência desse povo seja legitimado pelo Estado. 

A comunidade possui uma Associação que se faz presente nas questões burocráticas 

dos moradores, em especial mencionado nesta pesquisa é o acesso ao PNAE, Politica Pública 

de apoio a Agricultura Familiar que na percepção dos Agricultores locais é de suma 

importância na composição da renda familiar, uma vez que a venda do artesanato local não 

anda muito rentável para os produtores. 

Essa dissertação traz em evidencia a comunidade quilombola de Raiz, pois se trata de 

uma comunidade tradicional que vem ganhando destaque no cenário das discursões sobre 

políticas públicas devido a sua organização e luta coletiva em prol de seus direitos. 

Dessa forma, a comunidade busca em reuniões, seminários, palestras e em diversos 

meios que possibilitam uma compreensão maior das questões atuais ligadas aos povos 

tradicionais. 

Essa dissertação evidencia uma pequena parte de uma comunidade tão rica social e 

culturalmente, podendo assim, ser uma fonte de reflexão para outras comunidades e 

pesquisadores que almejam entender a dinâmica de uma comunidade tradicional com as 

políticas públicas. 



  

 

58 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ABRAMOVAY, R. De camponeses a agricultores; Paradigmas do capitalismo agrário em 
questão. São Paulo: Unicamp, 1998. 22 p. 

ARRUTI. O quilombo entre dois governos. Tempo e Presença. nº 330/2003 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. 

CARNEIRO, M. J. Politica publica e Agricultura Familiar: uma leitura do PRONAF. 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 2013. 70 p. 

CIAT. Plano territorial de desenvolvimento rural sustentável do Alto do Jequitinhonha. 
Novembro, 2006. 280p. 

DEVES, O. D. Fortalecimento da Agricultura Familiar através do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA: O caso do município de São Pedro do Butiá, RS. 
Dissertação (Dissertação de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural) – Faculdade de 
Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto alegre. 2019 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Agência Embrapa de 
Informação Tecnológica: solos tropicais do Brasil. Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/. Acesso em: 04 dez. 2018. 

FAVERO, C., MONTEIRO, F. T. Disputas territoriais no Vale do Jequitinhonha: Uma leitura 
pelas transformações nas paisagens. Agricultura. V.11, 7-17p. outubro-2014. 

FERREIRA, V. O.; SILVA, M. M. O clima da bacia do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais: 
Subsídios para gestão de recursos hídricos. Revista Brasileira de Geografia Física. v.5, n.2. 
2012. 17p. 

FREITAS, Décio. O Escravismo Brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. 152 
p. 

FUNARI, P. P. A arqueologia de Palmares. In: REIS, J. J.; GOMES, F. S. [org]. Liberdade 
por um fio História dos quilombos no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 
26-51. 

GARCIA FILHO, D. P. Guia Metodológico: Diagnóstico dos Sistemas Agrários. Projeto de 
Cooperação Técnica INCRA/FAO. Brasília, 1999. 

GRISA, C. Políticas públicas para a Agricultura Familiar no Brasil: produção e 
institucionalização das ideias. (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-
Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (UFRRJ). Rio 
de Janeiro, 2012.  

INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Territórios Quilombolas: 
Relatório 2012. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Brasília, 2012. 25 p. 

JUNIOR, J. A. S. Reconhecimento étnico e políticas públicas de desenvolvimento agrário: 
O caso dos agricultores quilombolas da comunidade do Timbó em Pernambuco. Dissertação 



59 

 

 

(Dissertação de pós-graduação em Antropologia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Departamento de Ciências Sociais – Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2009. 

LE BERRE, M. Territoires. Encyclopédie de Géographie. Paris: Econômica, 1995. 

MATTOS, H. M. Novos quilombos metamorfose étnicas e a difícil memória da escravidão no 
Brasil. Topoi, Rio de Janeiro, março 2003. 185-188p. 

MATTOS, H. M. Remanescentes das comunidades dos quilombos: memória do cativeiro e 
políticas de reparação no Brasil. Revista USP. São Paulo. N 68.11-104p, dez/fev. 2005-2006. 

MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das Agriculturas do Mundo: do neolítico à crise 
contemporânea. Tradução: Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo: UNESP; Brasília: 
NEAD, 2010. 1-32p. 

MDA. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Políticas públicas para Agricultura 
Familiar. Outubro, 2013. 101p. 

MINÉ, G. O. Política e cultura no Vale do Jequitinhonha. 2012. Dissertação – 
Departamento de Geografia, UFMG. Belo Horizonte, MG. 

MIRANDA, D. L. R.; GOMES, B. M. A. Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar: Trajetórias e Desafios no Vale do Ribeiro, Brasil. Revista Sociedade & 
Natureza, Uberlândia,  v. 28 n.3, p. 397-408 2016. 

MOURA, Clovis. Rebeliões da senzala: Quilombos, insurreições, guerrilhas. 3. ed. São 
Paulo: Ciências Humanas, 1981. 

MUNANGA, K. Origem e histórico do quilombo na África. Revista USP, n 28, dez/fev 2006. 

NEUMMAN, P. S.; FIALHO, M. A. V. Sistemas Agrários: apostila do curso de Graduação 
Tecnológica em Agricultura Familiar e Sustentabilidade. Santa Maria: CCR/EaD, 2009. 70 p. 

ORTEGA, A. C. (org). Território, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. 
Campinas, SP. Ed. Alinea, 2007. 

PICOLOTTO, E. L. As mãos que alimentam a nação: Agricultura familiar, sindicalismo e 
política. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – UFRRJ. 
Rio de Janeiro. 2011. 

PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA. Guia de políticas públicas para comunidades 
quilombolas. Brasília, 2013. 

REIS, A. J. C. R. Agricultura familiar, segurança alimentar e políticas públicas: Analise 
da execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na comunidade 
Itapari/Panaquatira do município de São José do Ribamar/MA no período de 2011 a 2015. 
Dissertação (Pós-graduação em Políticas Públicas) – Universidade Federal do Maranhão- 
Centro de Ciências Sociais. São Luis. 2017. 

REDIN, E., FIALHO, M. A. V. Política agrícola Brasileira: Uma análise histórica da 
inserção da agricultura familiar. Campo Grande - MS, julho 2010. 



  

 

60 

RIBEIRO, E. M.; GALIZOLI, M. F.; SILVESTRE, L. H.; CALIXTO, J. S.; ASSIS, T. P.; 
AYRES, E. B. Agricultura familiar e programas de desenvolvimento rural no Alto 
Jequitinhonha. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasilia. 2007. 1481 p. 

RIBEIRO, E. M.; GALIZONI, F. M. Sistemas agrários e reprodução familiar o caso dos 
lavradores do alto Jequitinhonha, Minhas Gerais. Anais do XI Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais, 1998. 

RIOS, A. M., MATTOS, H. M. O pós-abolição como problema histórico: balanços e 
perspectivas. Topoi. Rio de Janeiro. N 8, 170-188p, jan/jun. 2004. 

SANTOS, A. J. S. Um programa, contextos distintos: Um estudo sobre o PNAE no 
território do Alto do Jequitinhonha, 2017. 139 F. Dissertação (mestrado em Sociedade, 
Ambiente e Território) – UFMG e Unimontes, Montes Claros, 2012. 

SANTOS, N. B. Resistência e desafios na garantia da posse da terra na comunidade 
quilombola de macambo no município Porto da Folha-SE. Dissertação (Dissertação de 
pós-graduação em Geografia) – Centro de Ciências, departamento de Geografia – 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2014. 1-35p. 

SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Revista brasileira de 
Ciências Sociais, vol.18. 100 p. 2003.  

SILVA, D. F. Sistemas agrários e agricultura no Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, 
2014. 243 f. (Doutorado em Extensão Rural, do Centro de Ciências Rurais) - Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014. 

SILVA, V. A. Mapa de solos, conhecimento de campo, inventário florestal e zoneamento 
ecológico-econômico como base para aptidão agrícola das terras em Minas Gerais 
elaborada em SIG. Tese (Doutorado em Ciência do Solo, área de concentração em Recursos 
Ambientais e uso da terra). UFLA. 2014. 

SOUZA, M. J. L. O território: Sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento In.: 
CASTRO, I. E., GOMES P. C. C., CORRÊA, R. L. (org). Geografia: de conceitos e temas 
Rio Janeiro: Bertrand-Brasil, 2001. 

VEIGA, J. E. O Brasil rural ainda não encontrou seu eixo de desenvolvimento. Serie textos 
para discussão. 2011. 

 



61 

 

 

 

8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com informantes chaves. 

 

Data da entrevista:  _____________ Número controle: ______________ 

 

1 - Quais são os principais sistemas de produção praticados no município de Presidente 

Kubitschek? 

 

 

2 - Se você tivesse como agrupar as comunidades do município de Presidente Kubitschek em 

microrregiões com características semelhantes, como você faria isso? 

 

 

3 – No município de Presidente Kubitschek levando em consideração os principais sistemas 

de produção. Quais os “Tipos” de estabelecimentos/produtores existentes no município?  

 

 

4 - Descreva historicamente as principais políticas públicas voltadas a dinamização da 

agropecuária em Presidente Kubitschek, assim como quem implementou, período e objetivos. 

 

 

5 - Qual a sua opinião sobre o papel das políticas públicas para produção agrícola? 

 

 

6 - De que forma as políticas públicas poderiam melhorar a agropecuária na região? 

 

 

7 - Se possível, indique três nomes de agricultores que tenham terras na comunidade de Raíz a 

serem visitados, para cada sistema de produção indicado e que acessem políticas públicas 

voltadas ao Fortalecimento da Agricultura Familiar e também três nomes de agricultores que 

não acessem estas políticas. 
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8.2 Anexo 2 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com agricultores. 

 

Data da entrevista:  _____________ Número controle: ______________ 

 

 

1 – O Sr.(a) Poderia fazer um balanço geral do PNAE no município de Presidente 

Kubitscheck e da sua comunidade?  

  

2 - Quantas escolas no município compram produtos da Agricultura Familiar?  

  

3 – O Sr. Saberia dizer se estas escolas compram os 30% do recurso com produtos da 

Agricultura Familiar?  

  

4 – Quantas comunidades no município de Presidente Kubitscheck  participam do PNAE?  

  

5 – São comunidades próximas às escolas que fazem entrega?  

  

6 – Qual a distância da comunidade ao ponto de entrega do PNAE?  

  

7 – A venda de produtos da Agricultura Familiar para o PNAE se dá de forma individual ou 

em grupos e cooperativas?  

  

8 – Quantas famílias de agricultores entregam alimentos para as escolas?   

  

9 – As Associações participam do Programa do PNAE de que forma?  

  

10 – Como é realizado a operacionalização do PNAE no município de Presidente 

Kubitscheck?  

  

11 – Há diferença na gestão do PNAE nos distintos órgãos, escolas estaduais e prefeituras?  

  

12 – Quais os principais produtos que são entregues para as escolas?  
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13 – Quais as principais dificuldades encontradas no município na execução do programa do 

PNAE?  

  

14 – Como foi enfrentado estas dificuldades?   

  

15 – Quais os pontos positivos e avanços do programa do PNAE para a comunidade e para a 

Agricultura Familiar?   
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8.3 Anexo 3 – Roteiro da Enquete com as Unidades de Produção Agrícolas (Sistema de 

Produção). 

 

Localidade........................................................  Município:........................................... Código 

de Área.................. 

 

A - Identificação da Moradia 

1 – Identificação do Núcleo Familiar (moradores) 

Nome/Grau de 

Parentesco 

Sexo Idade Escola Ocupação Tempo p/ 

Ativ. Agric. 

na UPA 

Tempo p/ 

Ativ. Não 

Agric. 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Grau de Parentesco:1. O próprio;2. Cônjuge;3. Filhos;4. Netos;5. Pais;6. Avó;7. Dependentes;8. 

Enteado;9. Sobrinho. 

Escolaridade:      1. Analfabeto;2. Ensino Fundamental Incompleto;3. Ensino Fundamental 

Completo;     4. Ensino Médio Incompleto; 

   5. Ensino Médio Completo;6. Superior;     7. Não Alfabetizado;  

Ocupação: 1. Agricultor;2. Assalariado Agrícola Permanente;3. Assalariado Agrícola 

Temporário;4. Do Lar;5. Estudante;6. Aposentado; 

7. Emprego Doméstico;8. Construção Civil;9.Professor;  10. Funcionário Público; 11. 

Comerciário;12. Comerciante; 

12. Outro____________________________ 

Tempo dedicado para atividades agrícolas e não-agrícolas: 1. Tempo Integral2. Metade do 

tempo3. Eventual 4. Nenhum 
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2 – Organizações: 

(    ) Clube de Troca de 

experiência................................................................................................. 

(    ) Condomínio/associação 

agropecuária........................................................................................ 

(    ) Cooperativa de 

produção/comercialização.................................................................................. 

(    ) Cooperativa de Crédito (    ) Cooperativa de Eletrificação Rural 

(    ) Sind. Dos Trab. Rurais (    ) Sind. Rural/ Associação Rural (    ) Outros.......................... 

3 – Eletrificação Rural:(    )Rede Pública   (    )Gerador    (    )Sem eletrif.  (   )Placa Solar   (    

)Outros............. 

4 – Atividade Produtiva Agrícola:(    ) Comercial (    ) Autoconsumo      (   ) Comercial e 

Autoconsumo 

   - Tamanho da Propriedade................................................................ 

   - Tamanho da área útil da Propriedade .......................................... 

- Dono do Imóvel(caso de Agregado/empregado)............................................... 

5 – Distância da sede do município:............................Km. 

 

B - Identificação e funcionamento da Unidade de Produção Agropecuária 

 

1 – Residência:() no imóvel () urbana(    )ambas 

2 – Tipo de Unidade de Produção: 

(    ) 1. Própria/Individual 

(    ) 2  Posse  

(    ) 3. Arrendada – Nome do dono da 

Terra.................................................................................. 

(    ) 4. Sociedade (meeiro/sócio) -Nome do dono da 

Terra........................................................... 

() 5 Parceria Familiar (exploração conjunta) – Nomes dos Sócios .............................................. 

 

 

 

3 – Quadro das Terras que compõem a Unidade de Produção 
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Tamanho 
(ha) 

        

1- Própria 
2 -Arrendada 
3 - Parceria 

        

Largura 
(Metros) 

        

Distância 
DaSede 

        

ÁreaMato 
Nativo 

        

Área 
Reflorestada 

        

Área 
decapoeira 

        

Área 
dePotreiro 

        

FormaRegistro 
INCRA 

        

 

Registro no INCRA: 1 – Imóvel individual (no nome de um só proprietário) 

 2 – Imóvel registrado em condomínio (em nome de vários) 

 

- Área de Barragem/Açudes:.................................................................................... 

- Croqui da Área 

(Mapa da propriedade com descrição das áreas de lavoura, pastagens nativas, mato, açude, 

sede, etc., contendo a indicação da área (ha) de cada espaço ocupado). 

 

4 – Quadro das Principais Benfeitorias (galpão, silos) 

Benfeitoria Padrão M2; m Ano de 

construção 

    

    

    

    

Padrão: 1 - Madeira;2 - Alvenaria;    3 - Metálico;     4 - Misto 

 

5 – Principais Máquinas: Trator, Automotriz, Caminhão (Próprio e em Parceria) 
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Tipo Modelo Ano  Proporção Própria* 

    

    

    

    

* Proporção relacionada ao número de sócios (Para 5 sócios de um trator a proporção é 1/5).  

 

6 – Prestação de Serviços Fora da Propriedade (Colheita, Secagem, Transporte...) 

Serviço 

(Colheita/Secagem/Trans

porte) 

Atividade 

(Milho/Mandioca/Feij

ão) 

Quantidade 

(Sacos/ha) 

Valor Cobrado 

(%; sc;$) 

    

    

    

    

 

7 – Quadro da Mão de Obra Contratada 

Quantidade Função na Propriedade Tempo Dedicado* 

   

   

   

   

* Permanente ou Quantidade de meses dedicados à Propriedade 

 

8 – Produção Vegetal (anual) 

Lavouras  Própria 

Arrend. 

Área 

(ha/q) 

Largura Sistematizada Distância 

Da UPA 

Sistema 

plantio 

Manejo 

Água 

Produção 

Total 
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Área/Tamanho: Em ha ou quadras Sistematizada: S (sim) ou N (não) 

Sistema Plantio:     C (convencional)      SD(Semidireto)     PG (Pré Germinado) 

Manejo da Água: Açude/Barragem própria   Bira do Rio/Riacho    Paga % a terceiros 

Outros Cultivos 

 Plantio: 

Kg /SC/Peps 

Área  

Plantada 

Produção 

Total 

Produção 

Comercializada 

Número de 

Lavouras 

Mandioca      

Milho       

Feijão      

OBS: Ver também Fruticultura e Hortigranjeiros 

 

9 – Produção animal 

Animais de Serviço 

Espécie / 

Quantidade 

Bois Eqüinos Muares 

    

    

    

Bovino Leite 

Rebanho 

(cab) 

ProduçãoLitros/

dia 

Silagem 

(ha) 

Litros /dia 

Comercializados 

Inseminação 

Artificial 

Ordenha 

Mecânica 

      

      

      

Bovino Corte 

Rebanho Sistema de criação Pastagem 

(ha) 

I.A Produção Comercializada 
Cabeças/ano 

     

     

     

* Sistema de Criação: 1- criador ou recria 2- engorda 3- ciclo completo 

Suínos 

Sistema de Nº Matrizes Produção (kg/ano) Milho Concentrado 
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Criação ou Nº Cabeças Comercializada  Comprado/ano Comprado/ano 

     

     

     

Sistema de criação segundo a finalidade: TerminaçãoT;Produção de LeitõesPL;Ciclo 

CompletoCC 

 

Aves 

Finalidade 

Corte/postura/outras 

Produção(Kg) 

Comercializada /ano 

Ovos (dz) 

Comércio/ano 

   

   

   

 

Peixes 

Espécies Finalidade 
Produção (Kg) 

Comercializada/ano 

   

   

   

Finalidade: 1- Venda de adultos; 2- Venda de Alevinos; 3- Pesque-pague; 4- Autoconsumo 

 

 

Rebanho 

(cab) 

Produção Carne 

(kg/ano) 

   

 Colmeias 

(cxs) 

Kg Mel/ano 

Ovinos    
 

Abelhas   

 

 

10 – Agroindústria Caseira 

Produto Quantidade anual 

Comercializada 

Tipo de 

Comercialização 

Preço Unitário 

Recebido 
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Produtos: Queijos, Aguardente, Geléias, Biscoitos, Bolo, etc. 

Tipo de Comercialização: 1- Na propriedade; 2- Feira livre; 3- Atravessador; 4- Outros 

 

11 – Atividades não-agrícolas na unidade de produção 

Indivíduo Atividade Remuneração/Valor Tempo dedicado 

    

 

 

   

    

    

 

Nome: Da pessoa que exerce a atividade. 

Atividade:1. Artesanato;2. Turismo; 3. Terceirização a domicílio; 4. 

Outra:___________________________ 

Remuneração: 1. Assalariada; 2. Diarista; 3.Por hora; 4. Por peça; 5. 

Outra:__________________________ 

Valor: Reais por unidade de forma de remuneração 

Tempo Dedicado: Número de horas semanais dedicados à atividade. 

Observações Gerais__________________________________________________________ 

 

12 – OUTRAS ATIVIDADES: 

a – Na UPA 

Atividade Tempo dedicado Forma de 

remuneração 

Remuneração por 

unidade 

Número de 

unidades por 

ano 

     

 

b – Fora da UPA 

Atividade Tempo dedicado Forma de 

remuneração 

Remuneração por 

unidade 

Número de 

unidades por 
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ano 

     

 

 

C - Caracterização das Políticas Públicas acessadas pela UPA 

1 – Forma de financiamento agrícola adotada: 

(    ) 1. Crédito agrícolafederal  (    ) 2. Troca-troca(    ) 3. Empréstimo bancários(    ) 4. 

Pessoas físicas 

(     ) 5. Firmas (eucalipto)(    ) 6. Crédito estadual     (    ) 7. Fundo municipal(    ) 8. Não 

utiliza 

 

1.1 – Listar as políticas públicas que acessa na propriedade e especificar a finalidade e o grau 

de importância para manutenção da propriedade e da família: 

Políticas 

acessadas 
Políticas Públicas Finalidade 

Grau de 

Importância para 

manutenção da 

propriedade e 

família 

(    ) PRONAF   

(    ) PAA   

(    ) Bolsa Família   

 

(    ) 

PCPR   

(    ) Política Territorial - 

apicultura 

  

(    ) P1MC   

(    ) P1+2   

(    ) Prefeitura   

(    ) Outros   

 

1.2 – Se adquiriu outras formas de crédito agrícola do Estado especificar a modalidade, a 

quantidade de recursos e a destinação e se possível o retorno do crédito investido. 
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Crédito Modalidade 
Quantidade de 

Recursos – R$ 

Destinação dos 

recursos 

Retorno do 

crédito investido 

     

     

     

     

     

     

     

     

1.3 – Especificar a origem e destinos de outras fontes de créditos e apoio não governamental: 

Resp.: ____________________________________________ 

 

2 – Benefícios sociais: (  ) Bolsa Família; (  ) Outros, especificar: ______________  (nº____) 

 

3 – Assistência Técnica 

     Instituições Responsáveis:..................................................................................... 

     Tipo: (    ) Agronômica     (    ) Veterinária     (    ) Geral 

     Frequência:(    ) Anual  (    ) Semestral  (    ) Mensal  (    ) Esporádica(    ) Sem Assistência 

 

4 – Qual a sua opinião sobre o papel das políticas públicas para produção agrícola? 

Resposta:  

 

 

5 - De que forma as políticas públicas poderiam melhorar a agricultura na região? 

Resposta:  

 

 

D - Estudo da Trajetória da propriedade e objetivos da família 

 

1.  Tamanho da propriedade (terra) 

- Quais são os seus planos em relação ao tamanho de sua UPA? (aumentar, diminuir,..)   Por 

que?  
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Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.  Família 

- Quais são as perspectivas em relação à família? (Aumentar, diminuir) Os filhos vão 
continuar na atividade? E a sucessão da UPA 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.  Combinação das produções 

-Quais as produções realizadas na propriedade ao longo de sua história? (salientar os 

momentos de início e fim das atividades, e os motivos de sua introdução ou abandono) 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Quais são os planos futuros em relação as suas produções (atividades produtivas)? 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Se o Sr.(a) tivesse condições, que tipo de investimento faria em sua propriedade? E 

Porque? 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. O Sr. tem acesso a quais tipos de instituições e qual o papel delas? Por exemplo, 

EMATER-MG, IEF e empresas. 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Se o Sr.(a) tivesse condições, que tipo de investimento faria em sua propriedade? E 

Porque? 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Se o Sr.(a) tivesse condições, que tipo de investimento faria em sua propriedade? E 

Porque? 

Resp.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Observações gerais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 

 
9 APÊNDICES 

9.1 Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do estudo: Políticas públicas para Agricultura Familiar: um estudo do PNAE na 

comunidade Quilombola de Raíz, no município de Presidente Kubitschek, MG. 

Pesquisador responsável: Maycon de Souza Ferreira. 

Orientador: Daniel Ferreira da Silva. 

Instituição/Departamento: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri / 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais  

Telefone para contato: (38) 98814-8241  

Local da coleta de dados: Comunidade Quilombola de Raíz, município de Presidente 

Kubitschek, MG.  

 

Prezado(a) Senhor(a):  

 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este 

questionário, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas 

neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você 

se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.  

 

Objetivo do estudo: Investigar os efeitos das políticas públicas de apoio à Agricultura 

Familiar em curso na comunidade Quilombola de Raíz no município de Presidente 

Kubitschek-MG. 

 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste 

questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam sobre o funcionamento da 

agricultura na sua comunidade e o funcionamento da propriedade agrícola.  
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Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício 

direto para você.  

 

Riscos. O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para você.  

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu __________________________ 

__________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  

 

Diamantina ____, de _____________ de 20___ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura     do entrevistado 



77 

 

 

 

9.2 Apêndice 2 – Termo de Confidencialidade. 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do estudo: Políticas públicas para Agricultura Familiar: um estudo do PNAE na 

comunidade Quilombola de Raíz, no município de Presidente Kubitschek, MG. 

Pesquisador responsável: Maycon de Souza Ferreira. 

Orientador: Daniel Ferreira da Silva. 

Instituição/Departamento: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri / 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais  

Telefone para contato: (38) 98814-8241  

Local da coleta de dados: Comunidade Quilombola de Raíz. 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade das 

pessoas cujos dados serão coletados através de gravação e em questionários no local da 

pesquisa de campo. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para execução do presente projeto. As informações somente poderão ser 

divulgadas de forma anônima e serão mantidas no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Rurais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri por um período de 

cinco anos sob a responsabilidade do Pesquisador Maycon de Souza Ferreira. Após este 

período, os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM em ...../....../......., com o número de registro na 

PRPPG ......................... 

 

 

Diamantina,..........de ............................de 20...... 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável
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