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Segundo a Historiografia, o Vale do Jequitinhonha começou a ser ocupado no inicio do século 

XVIII, com a mineração, que foi introduzida na região com base no uso da mão de obra escrava 

de origem africana. Com uma economia eminentemente extrativista (garimpo), que não se 

ocupa das fases de produção e transformação da matéria-prima, a população enfrenta 

problemas de sobrevivência que se agrava com o esgotamento dos recursos. O presente 

projeto tem por objetivo apoiar a formação e o desenvolvimento de grupos populares voltados à 

geração de trabalho e renda, em consonância com os princípios da Economia Solidária, do 

Cooperativismo e Associativismo no Vale do Jequitinhonha. O projeto baseia-se na obtenção de 

apoio local, diagnóstico das organizações, sensibilização e mobilização dos grupos e 

organizações e capacitação em associativismo e cooperativismo. Seu pressuposto principal é a 

capacitação ativa dos sujeitos para gestão dos empreendimentos sociais pautando-se pela 

lógica do desenvolvimento sustentável. Neste aspecto, ele toma a realidade como ponto de 

partida da construção do conhecimento, pois se trata de uma capacitação que aproveita o lado 

lúdico e a experiência que os sujeitos têm para a aprendizagem. 
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