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Resumo 
Este artigo tem como objetivo apresentar o processo trilhado no projeto de extensão “Travessias e saberes, o des-
cobrimento do lugar: oficina geográfica para fomento de ações (comunitárias) de desenvolvimento local em 
comunidades locais/rurais”, que atuou junto à comunidade de André do Mato Dentro na região da Serra do 
Gandarela. O projeto buscou, por meio de uma abordagem humanista que valoriza a subjetividade na produção 
do conhecimento, fortalecer as identidades locais da comunidade inserida em uma região marcada por conflitos 
socioambientais. Assim, atuou no sentido de promover uma auto-organização da comunidade para trilhar um 
caminho de desenvolvimento local com base em suas particularidades, bem como a formação em extensão dos 
estudantes e professores envolvidos na troca de saberes entre a academia o rural. 
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Introdução:  
 

Este trabalho pretende apresentar a proposta metodológica e as ações desenvolvidas,de 

2016 a 2017, no projeto de formação em extensão universitária “Travessias e saberes, o des-

cobrimento do lugar: oficina geográfica para fomento de ações (comunitárias) de 

desenvolvimento local em comunidades locais/rurais”. A proposta do projeto Travessias e 

Saberes traz a vivência no percurso da extensão universitária como via de formação e de 

produção de materiais didáticos, numa metodologia participativa, e com a prerrogativa da 

postura humanista em todo o processo. 

Nesse sentido, 15 Estudantes e 13 professores das áreas de Biologia, Turismo, 

Geografia, Geologia e Ciências Socioambientais integraram o grupo.  Estes atuaram na 

intenção de se apurar a percepção do papel de atores sociais, por meio de ações que envolvem 

a cultura local, a riqueza ambiental, a construção do receptivo turístico e os cultivos 

agroecológicos. Buscaram, também, incentivar a interação, por meio do exercício 

                                                 
1Universidade Federal de Minas Gerais; adriana.r.bh@gmail.com, graduanda em Geografia bolsista FORMEXT 
-PROEX/UFMG 
2Universidade Federal de Minas Gerais; janisebdufmg@gmail.com, professora do departamento de Geografia, 
do IGC/UFMG 
3Universidade Federal de Minas Gerais; pedro.cicero@hotmail.com , graduando em Geografia, bolsista PBext – 
PROEX/UFMG 

mailto:adriana.r.bh@gmail.com
mailto:janisebdufmg@gmail.com


 

 
VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15- Projetos de extensão universitária, de formação e de produção de materiais didáticos e audiovisuais no campo 
ISSN: 1980-4555 

 

 

daautonomia, da comunidade com ambos os poderes públicos e privados locais, na busca pela 

superação de suas demandas de caráter social, ambiental, político e econômico. 

Este projeto foi coordenado pelo colegiado do curso de graduação em Geografia do 

Instituto de Geociências - UFMG. Sua ocorrência foi apoiada por edital de formação em 

extensão de discentes, por meio das Pró-reitorias de extensão e de graduação da UFMG. Além 

disso,teve como parceiros a Associação Comunitária Rural de André do Mato Dentro e 

Arredores (ACRAMDA),o Núcleo de Referência ISZA (Laboratório de Solos - IGC), e o 

NEA/AUÊ (Estudos em Agricultura Urbana - IGC). 

O projeto toma lugar em André do Mato Dentro, subdistrito do município de Santa 

Bárbara, situado na bacia do Córrego Maria Casimira (Mapa I), em Minas Gerais. A 

comunidade está inserida na Serra do Gandarela, a nordeste do Quadrilátero Ferrífero, e éuma 

importante província minerária. A atuação por parte de grandes empresas mineradoras, como 

a Vale em seu projeto da mina Apolo,acarretou em um enfrentamento de seu modo de vida 

que lhes é tradicional e campesino. 

Mapa I. Mapa da Bacia do Córrego Maria Casimira  
Fonte: SILVA et al., 2012, p. 7 
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Em 2014, foi criadoo Parque Nacional da Serra do Gandarela, após pressão de grupos 

que atuam na região, como a organização Águas do Gandarela, o Movimento pela 

Preservação do Parque Gandarela, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, e os moradores locais. Essa ação foi no intuito de se preservar os 

patrimônioslocais: biológico, geológico, espeleológico, hidrológico, arqueológico e 

paisagístico.A consolidação do parque foi sustentada pela Lei da Mata Atlântica (nº 

11.428).Em conjunto, surgiu também a reivindicação por uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável no entorno do parque, onde a comunidade de André do Mato Dentro reproduz seu 

modo de vida. 

Este característico mosaico de conflito de interesses sobrepõe e envolve essa 

comunidade rural, que busca por parcerias, a fim de fortalecer e manter suas práticas sociais e 

seu modo de vida.Ao longo desse processo, vislumbram-se caminhos para a comunidade 

adaptar-se às realidades socioeconômicas que se [re]configuram, sem se distinguirem daquilo 

que lhes é particular. 

Essa trama potencializa a abordagem da caracterização dos espaços produtivos 

familiares na comunidade, bem como as reflexões acerca das dinâmicas socioambientais lá 

encontradas. Assim, propicia o debate e a identificação de como as atividades produtivas 

agroecológicas podem ser fortalecidas no embate entre o capitalismo e outros modos de 

produção pré-capitalistas, neste caso, o campesinato. Este é um dos fatores que se configura 

na sobreposição de interesses que envolvem o território da comunidade protagonista no 

trabalho. 

A região apresenta expressivo potencial turístico, por suas características 

socioambientais em uma área de Mata Atlântica, repleta de paisagens naturais, além de se 

tratar de uma comunidade de caráter hospitaleiro e familiar, traço característico da cultura do 

campesinato mineiro. Apesar do vínculo e da subserviência às práticas mineradoras do 

entorno, a comunidade mantém, por décadas e gerações, o cultivo de subsistência em seus 

quintais; a unidade de produção familiar pluriativa e diversificada; particularidades no fazer 

produtivo e culinário, que são repassados por gerações. 

A partir das experiências em André do Mato Dentro, foi possível observar que a 

“comunidade” se apresenta como unidade básica de organização social local, possuindo três 

núcleos de moradia que mantém fortes vínculos entre si.Destaca-se também a identidade 

coletiva que envolve outras duas outras comunidades do entorno, com presença de traços 
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consanguíneos de parentesco entre si. Grupos familiares entrelaçados por vínculos culturais 

que transitam entre práticas diversas, num calendário de ritmo circular e levado por estas 

práticas: as festividades religiosas, as práticas de cultivo, os preparos culinários e, 

recentemente, a iniciativa de recepção aos turistas visitantes da comunidade. 

Atualmente, a comunidade encontra-se carente de atendimento de parte dos serviços 

públicos básicos, como a manutenção de estradas e a coleta de lixo, sendo notável o contínuo 

descarte inadequado de resíduos sólidos, situação preocupante visto a proximidade com a área 

de preservação ambiental. 

A proposta a ser aqui apresentada compõe uma ação de extensão já desenvolvida pelo 

Departamento de Geografia (IGC - UFMG), conduzida com o objetivo de aprimorar a 

extensão universitária, por meio de troca de experiências geográficas com a comunidade 

local. Deste modo, o projeto busca a emancipação destacomunidade, no nível do exercício da 

autonomia política, como sujeito do processo de descobrimento e da construção de seu 

próprio desenvolvimento. Nesse percurso, promove a formação e a participação de estudantes 

e de professores em ações de extensão, trabalhando o conteúdo de seus respectivos cursos e 

ressignificando o papel da universidade (e do conhecimento que nela é produzido) junto à 

sociedade. 

 
Aporte teórico-metodológico: 
 

O paradigma na ciência, conforme apontado por Santos (2010) consiste em um 

modelo global de racionalidade que não apenas marca, mas condiciona grande parte da 

produção científica de determinada época. Para isso, utiliza de um campo teórico para orientar 

ambas a pesquisa e a prática. Essa racionalidade compreende a produção do conhecimento por 

meio de metodologias rígidas, divididas em campos com fronteiras muito policiadas. 

Com o emprego da matemática aos métodos de pesquisa a fim de se sustentar um 

projeto do expansionismo colonial, a produção de conhecimento tornou-se centradaao simples 

ato de descrever fenômenos e elabores relações sistemáticas entre eles. A tentativa de 

transporte de uma metodologia rígida em busca de padrões universais das ciências naturais 

para as ciências sociais mostra-se inconsistente, pois os fenômenos sociais são diversos, 

mutáveis e condicionados pelo tempo e por culturas. Desta forma, a dimensão humana, 
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proveniente da observação dos fatos não de forma puramente analítica, mas vivenciada, não é 

mensurável por métodos quantitativos. 

Assim, a ciência moderna, dita racional, promove um distanciamento do ser (sujeito) e 

da natureza (objeto), ou seja, do saber de experiência e do saber científico. Na Geografia, a 

divisão entre as áreas física e humana é responsável pelo distanciamento do ser com o espaço 

natural nas pesquisas acadêmicas, em que percepção humana é desvalorizada na análise da 

dinâmica ambiental, e o aspecto natural é abordado na análise social para trabalhar sua 

transformação e dominação. Nesta ótica, o mundo é compreendido de forma mecanicista e 

tratado de forma passiva sob a ação humana intervencionista.  

A industrialização da ciência condicionou todo o avanço da produção científica a 

partir de prioridades estabelecidas conforme o interesse dos poderes econômicos e políticos. 

Com isso, a ciência e a tecnologia passam a ser totalmente associadas aos fins militares. A 

ciência abre mão de ser um processo de conhecimento para a libertação e se insere na lógica 

industrial da sociedade capitalista, sendo na verdade um produto do desenvolvimento deste ao 

longo da história. 

Em uma reflexão epistemológica sobre a ciência no contexto da modernidade, a busca 

pela compreensão de questões como o acesso a produção científica e a capacidade desta de 

transformar dilemas da sociedade se fazem essenciais. A partir da obra de Santos, é possível 

visualizar um movimento de crise do paradigma dominante da ciência e a emergência de um 

novo, voltados para uma reflexão da própria ciência e da tecnologia e de como estas se 

inserem aplicadas ao contexto vigente no mundo. 

A especialização da ciência, sempre afunilada para determinando campo, é incapaz de 

utilizar de uma ótica transversal entre os vários conhecimentos, o que permitiria uma visão 

mais abrangente e contextualizada.Em vista de superar tal situação, alguns apontamentos são 

indicados por autores, como a proposição do pensamento complexo, em que é possível 

superar a compartimentação dos saberes para a construção de uma ecologia de saberes 

(SANTOS, 2007).  Deste modo, com base em princípios da Geografia humanista, considerou-

se a transversalidade da Geografia para dialogar com várias áreas do conhecimento, estudando 

a relação do homem com a terra. Relação essa, singularmente construída no espaço-tempo. 

Escolheram-se as essências geográficas paisagem e o lugar, caras à ciência geográfica, 

que se revelam através da experienciação do mundo-vivido. O lugar, como proposto por Tuan 

(1979, citado por Holzer 2003, p.120) “tem (...) outro (significado) mais profundo: ele possui 
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"espírito", "personalidade", existe um "sentido do lugar". Este sentido do lugar remete-se à 

apreciação visual ou estética, e também pela audição, olfato, paladar e tato, que exigem um 

contato próximo e uma longa associação com o ambiente”. Quanto à paisagem, para 

DARDEL (2011, p. 41) é: "Algo mais que uma justaposição de detalhes pitorescos, a 

paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vivido. Há uma ligação interna, 

uma “impressão”, unindo todos os elementos". 

Sob esse olhar geográfico, numa primeira etapa, a equipe de alunos oficineiros foi 

sensibilizada com o fortalecimento dos vínculos e da identidade, valorizando a compreensão 

do outro, por meio do exercício de formas de ver o outro e o saber do outro, confiança no 

coletivo e solidariedade, percepção do ambiente (ouvir, sentir, olhar...) e construção coletiva 

de atividades em campo. Essas noções foram assim incorporadas à extensão universitária. No 

momento seguinte, esses alunos oficineiros se responsabilizaram pela realização das 

propostas de ação, em acordo com as demandas apontadas e os objetivos estabelecidos com a 

comunidade de André do Mato Dentro. E, no momento final, estas propostas se concretizam 

por meio de oficinas de formação e trocas de experiência. 

Para este estudo, destaca-se o conhecimento adquirido no cotidiano, por meio da 

observação e da vivência, o que o faz assumir um caráter empírico, popular e informal. É 

nesse exercício que os alunos-oficineiros estão participando do processo de levantamento e 

identificação de demandas com a comunidade parceira, da construção de propostas de ação 

para atendimento a estas demandas, da elaboração de pesquisa-ação e articulações para a 

execução das propostas construídas, e da elaboração de processos para dar um retorno à 

comunidade, com ações objetivas. Estas, por sua vez, sempre construídas com base lúdico-

pedagógicas e na troca de saberes entre a academia e o rural. 

 

Resultados: 
 

O processo que o projeto trilhou com a comunidade, percorreu a seguinte trajetória, 

que se consolida como resultados: 

1) A partir de trabalhos de campo, os estudantes oficineiros realizaram rodas de 

conversa que visavam dar voz a comunidade de André do Mato Dentro, seja na  discussão de 

demandas que se impõem ao longo de seu cotidiano ou no compartilhamento dos sonhos – 

vontades individuais ou coletivas que buscavam alcançar na transformação de sua realidade. 
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Os oficineiros visitaram as casas e os quintais dos moradores no intuito de se conhecer seus 

hábitos tradicionais e seus esforços produtivos, como os saberes culinários e medicinais. As 

trilhas para diferentes cachoeiras foram atividades para que os oficineiros pudessem conhecer 

a riqueza biodiversa local. Desta forma, foi possível, através da fala dos moradores e das 

trocas de experiências, a identificação de sete “Tesouros de André do Mato Dentro”, ou seja, 

sete potencialidades locais que podem ser desenvolvidas, a fim de se potencializar a 

permanência da comunidade no local e sua afirmação enquanto comunidade tradicional. 

Figura 1. Integrantes do grupo composto por estudantes oficineiros, professores e moradores da 
comunidade  
Fonte: Autor 

2) Após a identificação dos tesouros/demandas, os oficineiros retornaram a 

universidade para a construção coletiva das propostas, priorizando algumas, em função da 

urgência e do interesse da comunidade. Assim, foram divididos grupos de trabalho que se 

dedicaram a estudar as problemáticas que as demandas envolviam e vislumbrando, 

principalmente, possíveis ações de intervenção a serem conduzidas pela própria comunidade. 
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A pesquisa-ação dos alunos foi desenvolvida sob um exercício de envolvimento, 

responsabilidade e protagonismo em relação ao ensino, pesquisa e extensãouniversitária. 

4) Depois de vários debates e orientações, os oficineiros conseguiram consolidaras 

propostas de resposta às demandas previamente identificadas. Essas são consideradas 

propostas por vislumbrarem diferentes caminhos que a comunidade pode trilhar, cabendo a 

esta manifestar seu interesse em desenvolvê-las e em pautar coletivamente os processos 

metodológicos pelos quais as ações serão construídas. As propostas geraram, ao final, várias 

oficinas de formato lúdico e espaços de troca de experiência para que, na própria associação 

local, a comunidade possa debater a respeito dos caminhos subsequentes. 

As demandas identificadas, apresentadas por temáticas, e as ações elaboradas no 

formato de oficinas, foram: 

a) Trilhas Interpretativas: construção de Trilhas interpretativas com os 

moradores de André do Mato. Realização de oficina de elaboração de trilhas 

interpretativas com os moradores que atuam e que tem interesse em atuar 

como guias turísticos, para compreensão do processo e em acordo com o 

saber local.Uma trilha interpretativa que contemple os temas e tópicos 

identificados com os guias locais. Trilha escolhida como piloto “Árvore 

Oca” (figura 2) 
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Figura 2. Cachoeira da Árvore Oca 
Fonte: Autor 

b) Receptivo Turístico: abordagem com os turistas, indicações das 

potencialidades turísticas e “regras” da comunidade.Realização de oficinas 

com os seguintes objetivos: Elaborar as regras de André para o turistas; 

trabalhar a abordagem ao turista;Iniciar os jovens em atividade de guias de 

trilhas.Estruturar indicação de trilhas, alimentação hospedagem e 

guias.Promover atividade de acompanhamento ativo do processo de 

abordagem ao turista. Promover atividade de acompanhamento da ação dos 

jovens na guia aos turistas. Consolidar com os moradores de André do 

Mato Dentro a estruturação da indicação de trilhas, alimentação, 

hospedagem e guias. 

c) Propor capacitação dos moradores locais para aplicação de Primeiros 

Socorros. Por meio de parceria com o Corpo de bombeiros, apresentar uma 

palestra de esclarecimentos e treinamento de “primeiros socorros” na 

comunidade. 
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d) Escola: apoiar a associação na construção de proposta para o uso da escola 

que está em um terreno que era da comunidade e foi doado a Prefeitura de 

Santa Bárbara como contrapartida para a construção de uma escola. 

Entretanto, como não há alunos na idade a qual a escola atende, esse espaço 

está em desuso. A proposta seria de requerer um uso especial de imóvel 

público para construção de um espaço autogestionado de troca de 

experiências, a ser utilizado para diversos fins conforme as necessidades da 

comunidade. 

e) Casa de Cultura: auxiliar a associação na mobilização da comunidade em 

prol do resgate de aspectos históricos e culturais, visando o fortalecimento 

identitário. Essa proposta está articulada a do uso da escola, onde a Casa de 

Cultura se instalaria. A Casa de Cultura foi pensada em detrimento de um 

museu, por ser um espaço vivo que se faz e refaz conforme as pessoas fluem 

por ele. Nela pretende-se promover aspectos culturais, como registros 

históricos, arte e artesanato local, além de poder servir como um espaço de 

aprendizado, com a realização de atividades educativas, e de diálogo com 

turistas. 

a) Resíduos Sólidos: auxiliar a comunidade na interlocução com o poder 

público, para a efetivação de uma proposta de destinação do lixo da 

comunidade: Auxiliar a comunidade na construção de um requerimento à 

prefeitura para a coleta do lixo não reciclável. Incentivar a compostagem, 

considerando que alguns membros da comunidade já o realizam. Verificar 

com a comunidade o que é produzido de lixo e qual demanda a prefeitura 

deveria cumprir no recolhimento. Dependendo do interesse da comunidade, 

desenvolver o método da compostagem, elaborar uma oficina para a sua 

prática. Elaborar uma forma junto à comunidade de informar aos visitantes 

de como tratar o lixo na comunidade. Pensar como alertar os turistas que 

visitam a comunidade, como devem proceder com seu lixo. 
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Figura 3. Fachada Escola de André do Mato Dentro 
Fonte: Autor 

 

g) Comercialização dos produtos locais: a partir da necessidade de se aprimorar 

formas de escoamento dos vários produtos que são produzidos localmente, foram pensadas 

estratégias de base comunitária. Algumas delas são: articulação de feiras da agricultura 

familiar dentro e fora da comunidade, comercialização para escolas municipais, entrega de 

cestas de produtos da época, oficinas de artesanato, dentre outros. 

h) Plantas Medicinais: auxiliar no fortalecimento, ampliação e resgate do uso e manejo 

de plantas medicinais, além da comercialização desta como produto. Devido as dificuldade de 

acesso a comunidade e distância de hospitais, propagar o saber tradicional, por meio de uma 

cartilha construída pelos próprios moradores, acerca do uso medicinal de plantas que já 

plantam foi à estratégia vislumbrada. 
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Considerações finais: 
 

Nesse momento de reconstrução da ciência moderna, é preciso repensar a maneira pela 

qual o indivíduo é tratado e valorizado durante o processo de descobrimento, permitindo que 

seja ativo neste. Isso pode ser desenvolvido por meio de uma interpretação que não seja 

limitada a ação do indivíduo, mas que compreende as forças que as motivam – o sentido 

subjetivo das ações – em determinado contexto histórico. Vale-se, portanto, da noção de que 

um fenômeno pode ser entendido a partir do significado atribuído pelo ator social à sua ação. 

Assim, faz-se necessário possibilitar maior espaço para a compreensão da 

sensibilidade humana, pautar novos caminhos por meio de práticas pedagógicas lúdico-

construtivas e traduzir essas dimensões de forma acessível, para que a academia não se 

distancie novamente da comunidade, mas que na verdade seja um espaço de referência e 

suporte para seus dilemas. 

A discussão e ajustes das propostas com a comunidade poderá empoderá-la como 

protagonista das ações, ao promover uma troca de experiências geográficas com a mesma, e 

ao estimular novas iniciativas que promovam o desenvolvimento local, nas temáticas 

demandas. A troca de experiências e de saberes foi essencial para que o projeto pudesse ser 

desenvolvido com a comunidade de forma a valorizá-la, considerando que não há um saber 

mais relevante que o outro, apenas vivências distintas, de igual importância. 

Os estudantes experenciaram uma ação de extensão com a preocupação de 

envolvimento com a comunidade. O desenvolvimento das oficinas, em sua totalidade, trouxe 

sensibilidade na formação dos extensionistas ao se depararem com os dilemas vivenciados no 

campo, uma vez que os sujeitos deste são excluídos do projeto burguês e hegemônico de 

modernização. Proporcionou, especialmente, à comunidade um re-conhecimento do seu 

vínculo com o lugar, para que dele parta a motivação de uma práxis política no nível do 

exercício da autonomia. 
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