
QUEM?

Narli Barbosa e Antônio Ribeiro, o “Toninho”, são agricultores familiares 
que se dedicam ao cultivo de alimentos agroecológicos. Desde 2006, o 
casal faz parte do assentamento Ho Chi Minh, organizado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Participam da Articulação 
Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU), onde Dona Narli integra 
a Comissão de Autoorganização de Mulheres e o Toninho a de 
Agrobiodiversidade, como guardião de sementes crioulas.

ONDE?

O casal produz no Sítio Gênesis, 
parcela da área que compõe o 
assentamento Ho Chi Minh, 
localizado na zona rural de Nova 
União, município da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e 
que ocupa uma área total de 758 
hectares. Nessa área vivem quarenta 
e duas famílias que se organizam em 
três núcleos de base: Patativa do 
Assaré, Manuelzão e Paulo Freire. 
O sítio ocupa cerca de 9 hectares 
e faz parte no núcleo Paulo Freire.
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“O que mais estimula a gente a seguir 
no caminho da agroecologia é a 

necessidade de ter uma qualidade de 
vida melhor e também ter a 

tranquilidade de estarmos contribuindo 
para a sustentabilidade do planeta.”

MUDANÇAS NO COTIDIANO

A mudança para a área rural (ou roça) se deu em busca 
de qualidade de vida, sustentabilidade e tranquilidade, 
entre outras coisas. Na relação com a natureza 
aprenderam muito.

PRODUÇÃO

Maracujá, banana, linhaça, mandioca e uma 
diversidade de hortaliças, legumes, plantas medicinais, 
temperos e cultivos de roça são encontrados no sítio. 
O casal produz de forma agroecológica, respeitando os 
ciclos da natureza e garantindo a qualidade dos 
alimentos. Não fazem uso de adubos químicos e 
agrotóxicos. Produzem, colhem e armazenam sementes 
crioulas, diminuindo a dependência de empresas 
produtoras de sementes. Além disso, experimentam 
produzir composto orgânico com restos de alimentos e, 
constantemente, reutilizam embalagens descartáveis, 
reduzindo a produção local de lixo.

DESAFIOS

O acesso à água para irrigação dos plantios é o maior 
desafio. O sistema de captação construído pelos 
moradores do núcleo Paulo Freire visa atender apenas ao 
consumo doméstico das famílias e não tem capacidade 
para atender à necessidade da produção agrícola. A 
água é abastecida através de uma mina próxima ao 
assentamento e chega até as casas dos moradores por 
gravidade.

Dar continuidade ao trabalho com a agroecologia e a 
agricultura familiar também é um desafio, pois o casal 
ainda não é atendido pelas políticas públicas de 
fortalecimento da agricultura familiar, criadas para 
beneficiar agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária e povos e comunidades tradicionais.

DESTINAÇÃO E COMÉRCIO

Parte da produção das famílias é destinada ao autoconsumo 
e o excedente é comercializado, doado ou trocado. As cinco 
famílias que produzem no Núcleo Paulo Freire se organizam 
semanalmente para a comercialização do que sobra das 
colheitas em feiras como a Terra Viva, por exemplo. Desde 
2015, a comercialização da produção complementa a renda 
da família de Toninho e de Dona Narli.

PARA SEGUIR A CAMINHADA

Um dos planos para o futuro do sítio é desenvolver um sistema 
agroflorestal para integrar todos os elementos disponíveis na 
propriedade e garantir que nenhum dos recursos naturais 
seja desperdiçado. Outra meta é fazer deste um espaço de 
oficinas e trocas, promovendo maior envolvimento entre os 
moradores do assentamento e outros agricultores e 
agricultoras da região metropolitana de Belo Horizonte. 

ASSENTAMENTO 
DA REFORMA AGRÁRIA

“Acontece, às vezes, de ter um vazamento lá do outro 
lado e a água não chegar. Acontece também de

algum animal pisar em cima dos canos e desmanchar 
tudo. Aí tem que ir lá do outro lado e arrumar.”

“Produzir de forma agroecológica é difícil 
porque o Estado brasileiro não tem uma 

política que dê conta de atender às 
necessidades das pessoas. 

Em consequência disso, temos produtos 
muito caros e a gente reconhece isso!”

"Com a natureza aprende-se muito. 
Ela é a grande mãe e mestra."

Antes

Em 2008, parte do lote onde hoje está localizado o Sítio 
Gênesis abrigava uma horta comunitária voltada para o 
consumo das famílias do núcleo Paulo Freire. Com o 
parcelamento do assentamento, em 2011, o sítio passa a 
ocupar o local da horta. Boa parte do trabalho produtivo 
passa a ser feito pelo casal, que conta, eventualmente, 
com a ajuda de alguns vizinhos. Embora a horta não 
exista mais, a agricultura continua sendo praticada pela 
maioria das famílias e, sempre que possível, os 
assentados se organizam em mutirões para trocas de 
experiências, sementes e mão de obra.
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Contatos:
(31) 985809211(Dona Narli) 
(31) 83977313 (Toninho)


