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Preâmbulo 

 

Nossas pesquisas percorrem comunidades ou populações tradicionais de 

periferias e feiras de cidades, como São Romão, Barra do Guaicuí ou Grão Mogol, 

até pequenas comunidades semi-isoladas no alto de chapadas. Algumas são 

enclaves populares em uma cidade “nossa e dos outros”. Algumas se dividem 

agora entre os “do lugar”, os migrantes pobres chegados anos antes ou agora, e 

as primeiras levas de turistas de passagem ou veranistas de residência sazonal 

que, ainda raros ou já em número crescente, aportam com varas de pesca às 

beiras dos rios.  

Algumas comunidades experimentam momentos de estabilidade e uma  

quase garantia de paz e permanência em seu território entre rio e cercas. Outras 

enfrentam a reprodução de uma sempre possível e presente ameaça de 

expropriação parcial ou total das terras e do trabalho da comunidade. Outras lutam 

como podem para juridicamente verem reconhecidos os seus direitos a 

permanecerem, mesmo quando ilhados ou cercados, no que ao longo dos anos e 

entre os ancestrais e os descendentes, lhes sobrou de terra e água. É muito rara, 

quase exemplar, a história de uma comunidade tradicional que tenha preservado 

íntegro ou mesmo quase inteiro um território ancestral de ocupação.  

 Podemos iniciar este tópico de nossa Segunda Margem com a descrição 

de uma situação aparentemente trivial e já descrita em pelo menos um dos três 

relatório que descrevem a Barra do Pacuí. Isto porque cremos que uma das formas 

mais convincentes de se figurar a maneira como comunidades tradicionais 

reconhecem não tanto a geografia dos seus limites territoriais, mas imagem de sua 

existência social dentro e mesmo fora de seus limites físicos, poderia ser a sumária 

lembrança do que aconteceu e acontece agora lá, entre o São Francisco e a foz do 

pequeno rio Pacuí que dá o nome ao lugar.  

Quando as quatro famílias fundadoras chegaram ao local onde os dois 

rios se encontram, ali estabeleceram os primeiros marcos de posse popular e 

levantaram as primeiras casas com os seus quintais e equipamentos de vida e 

trabalho, o espaço escolhido foi a margem de barrancas do São Francisco, diante 

da ilha que, ao lado da “crôa” serve, geração após geração, como terra de lavoura 

de pequenas roças. Um mínimo cemitério na mesma barranca do rio acolheu os 

primeiros mortos da comunidade.  

Duas grandes cheias do São Francisco destruíram casas de pau-a-pique, 

afogaram animais de pequeno porte, destruíram hortas e pomares e submergiram 



por algum tempo o cemitério. Entre as duas e, sobretudo, após a segunda, os 

descendentes dos primeiros povoadores resolveram mudar as casas, o cemitério, 

enfim, toda a pequena comunidade para os dois espaços contíguos que ela ocupa 

hoje, delimitada pelos dois rios e, de forma mais agressiva e contundente, pelas 

cercas de fazendas limítrofes.  

Durante muito tempo a barranca do rio São Francisco serviu – como até 

hoje – apenas de ponto de partida de canoas e barcas rumo à ilha, a locais 

costumeiros de pesca, a Ibiaí, ou mesmo (raro) a alguma cidade mais distante. 

Serve também ao abrigo de uma ou duas casas de moradores remanescentes, 

além das quase invisíveis ruínas do “antigo cemitério”, reduzidas a três ou quatro 

cruzes que a mata ciliar insiste em encobrir. 

De alguns anos para cá, pessoas vindas de fora e de longe (Belo 

Horizonte e mais além) construíram nas evitadas barrancas do rio três casas de 

“veranistas”. Em quase tudo elas diferem das casas locais. São maiores, mais 

sólidas e resistentes a cheias e enchentes, possuem varandas, abrigam barcas de 

alumínio guardadas para uso esportivo de seus donos, quando vêm ao povoado. 

Permanecem fechadas durante boa parte de todos os anos e não se prestam a 

qualquer tipo de lavoura, horta ou locais de criatório de “bichos do quintal”. São 

“outras casas” construídas para outras finalidades, por uma “gente de fora”. São 

casas na comunidade, mas não propriamente da comunidade, assim como seus 

donos e usuários1.  

Um agente regional de compra e venda de peixes contratou uma das 

famílias de moradores locais da barranca do rio para comerciar com ele a venda 

de peixes. Instalou do lado de fora da casa do morador um “freezer”, que em sua 

frágil brancura quase parece um objeto vindo do espaço. O mesmo “homem de 

Ibiaí” construiu uma pequena casa próxima à da família do morador. Ela foi 

criticada por outros “da Barra” por haver cedido ao “de fora” um pedaço de seu 

suposto e contestado terreno.  Diz-se que provavelmente o “homem de Ibiaí”  

colocará ali um pequeno entreposto de guarda de peixes congelados, até quando, 

semanal ou quinzenalmente, os venha recolher.  

                                                 
1
 Ao sairmos da beira do São Francisco em direção ao Rio Pacuí avistamos três casas de alvenaria de 

“forasteiros”, foi o nome que as crianças que nos acompanham nessa visita pela comunidade 

pronunciaram ao nos mostrar as casas. E que depois ouvimos também nos relatos dos mais velhos.  As 

moradias são de pessoas que uma vez por ano, visitam a comunidade para passar alguns dias de férias e 

pescar como forma de lazer. Os moradores mostram as casas e se referem a essas pessoas como pessoas 

distantes, que não pertencem à comunidade. Ainda no caminho em direção ao Rio Pacuí encontramos o 

cemitério antigo, lugar com onze sepulturas bem antigas, com cruz de madeira em cada uma. O cemitério 

fica na mata, ou como os moradores dizem: no matinho. No retorno à comunidade, saindo da beira do 

Pacuí, passamos por várias roças de milho, feijão e hortas em área próxima dos dois rios. ANDRÉA 

MARIA:  
 



Até agora o emissário evangélico que fez construir no caminho para o rio 

São Francisco uma pequena e moderna casa de orações da Assembléia de Deus, 

não conseguiu converter qualquer das mulheres e dos homens “da Barra”. Mas um 

olhar sobre o que acontece em comunidades maiores e mais abertas “aos de fora”, 

deixa pensar que não serão precisos muitos anos mais para que a orla da 

barranca se povoe de mais casas de “veranistas de fora”, de alguns pequenos 

entrepostos de venda de peixe e de três ou quatro outras “igrejas de crentes”.  

Tal como os “da Barra” vêem acontecer em Ibiaí (que tem até mesmo 

uma próspera e procurada pousada de pesca na beira do rio), as pessoas da 

comunidade imprensada entre as cercas e os rios, aprenderá a acolher turistas, 

empresários e comerciantes de pequena escala, novas igrejas, outros bares e, 

algum dia, um pequeno e promissor “comercinho” que a ajudará a passar de arraial 

isolado a uma pequena vila de Ibiaí. 

Pois não foi outro o destino de Barra do Guaicuí, bem mais próxima a 

uma cidade, Pirapora, e tanto às margens de dois rios, o São Francisco e o  rio das 

Velhas, como de uma movimentada rodovia. Ali são várias as diferentes escolhas 

de a casas de afiliação cristã, vários os bares e outras lojas de comércio. As casas 

da “gente do lugar” agora se misturam com as de turistas e veranistas. E o lugar, 

antes conhecido pela imensa árvore que tomou conta das ruínas de pedra de uma 

velha igreja, terá na árvore e na igreja apenas um motivo entre outros para a visita 

de turistas e a chegada de novos moradores. 

É provável que agora já menos do que em Barra do Pacuí, os mais 

velhos reclamem contra tantas e tão repentinas mudanças que depressa roubam 

do lugar a memórias das raízes e os modos de ser do presente que até a pouco 

ainda a faziam ser “tradicional”. Certamente os adultos acostumados – por 

migração sazonal, ou por trabalho diário em alguma cidade de perto e, com mais 

motivos, os mais jovens, verão no que “vem de fora e muda o lugar”,  todos os 

sinais de uma desejada chegada do “novo” e do “progresso”.   

De volta aos relatórios pessoais de pesquisa, procuramos trazer aqui 

uma seqüência de citações que em parte repete e em parte dá continuidade à do 

tópico anterior. A memória que nele veio de tempos de origem a momento de 

agora, tornar-se aqui a narrativa do que se acredita que esteja acontecendo agora. 

Viajemos outra vez de dentro do rio para o alto de chapadas.  

 

 

 

 

 



 

Os depoimentos 

Nesta nova realidade os camponeses deste município passaram a viver 

em um pequeno pedaço de terra rodeado pelas águas, um lugar com 

características bastante diferenciadas das que estavam acostumados a 

viver nas grandes fazendas. 

Estas ilhas são territórios peculiares, onde vivem pessoas que fazem do 

convívio, na simplicidade do cotidiano, um verdadeiro mosaico de 

cultura. São moradores que ocuparam terras que não consideram de 

sua propriedade, mas sim “do rio”. Constroem suas casas com a certeza 

de que mais cedo ou mais tarde podem ser tomadas e devastadas pelas 

águas. Estão sujeitos a perdas e reconquistas a cada ano de cheia do 

rio São Francisco. 

As mudanças socioterritoriais impuseram novas práticas cotidianas a 

estes sujeitos que sempre carregam consigo modos de vida e laços 

culturais de um viver tipicamente rural.  

A ocupação de um espaço por um grupo de pessoas envolve a 

construção e a transformação deste espaço para prover as 

necessidades de sustento, de moradia de manifestações diversas de fé, 

crenças e partilha da sociabilidade e das culturas que essas pessoas 

carregam de seus lugares. Reproduzir seus modos de vida são 

características da coletividade humana. Este espaço humano construído 

e habitado se transforma em lugar, a partir das ralações que vão se 

estabelecendo, entre as gentes, na construção de suas histórias. (DE 

PAULA et. all 2007, p.16). ÂNGELA FÁGNA:  

 

Apesar de todas as mudanças advindas de um novo lugar de vivência, 

os moradores habitantes das ilhas procuram criar laços de afetividade 

com o seu lugar de acolhida, criando arranjos e estratégias de 

pertencimento nestes espaços. São as formas de convívios que fazem 

com que a maioria das famílias expropriadas busque estar apoiados em 

símbolos, visto que estes sujeitos convivem com a esperança de 

sobrevivência de um modo de vida em territórios até então 

desconhecidos por eles2. 

                                                 
2
 Na perspectiva de reprodução dos modos de vida e de afirmação enquanto lugar, Tuan (1983) denomina 

enquanto pausa e identidade. Ainda pode ser definindo como símbolo, vida, sonho, e trabalho todos 

mediatizados pelo sujeito, em suas mais variadas formas. Segundo o autor, lugar é onde se constrói a 



(...)  

Precisamos, contudo, considerar o contraditório, o movimento, os 

arranjos e as estratégias que estes moradores das ilhas criaram para 

permanecerem nestes novos lugares. Existem as incertezas e 

ansiedades por não morarem em um lugar fixo, de possuírem casas 

improvisadas e viverem em uma vigília constante de suas plantações, 

sujeitas a qualquer momento de cheia do rio, serem levadas pelas 

águas. ÂNGELA FAGNA: 

 

As comunidades do Saco, Lapinha e Várzea da Manga que compõem o 

Quilombo da Lapinha sobreviveram à completa expropriação mantendo 

parte do território como terra indivisa, o que dificultou e em alguns casos 

impediu a sua usurpação. As terras em comum mantidas são pequenas 

faixas de terra ocupadas por diversos conjuntos de famílias. Como os 

terrenos são restritos, à medida que as famílias foram crescendo estas 

precisaram lançar mão de estratégias no sentido de garantir a 

reprodução social do grupo em consonância com a manutenção da terra 

em comum. Assim, para que alguns herdeiros permanecessem, outros 

tiveram de migrar, ou foram preteridos. ELISA: 

No passado, as terras na região eram cobertas por mata, as famílias 

trabalhavam abrindo pequenas clareiras onde formavam as roças e 

viviam nas proximidades das lagoas da Graciana, da Lapinha, do 

Cajueiro, de Mocambinho onde faziam os cultivos de baixio, pescavam e 

caçavam. Para os moradores este foi o tempo de liberdade uma época 

em que se podia deslocar sem restrições em busca de produtos 

extrativos e de terras férteis para trabalhar.  

A comunidade de Várzea da Manga, uma comunidade onde todos são 

parentes é fruto deste processo. Ela se institui com a partida de um 

herdeiro, que como filho “desertado” saiu em busca um novo lugar para 

se estabelecer. Seu fundador, por fim, conseguiu comprar uma pequena 

parcela de dez alqueires. Um terreno de aproximadamente duzentos 

metros de largura na beira do São Francisco, por dois mil metros de 

                                                                                                                                               
vida, uma fração do espaço onde os homens reconhecem a sua história, estabelecem suas relações, criam 

vínculos, laços de pertencimento e identidade. 

Tuan (1983) acrescenta que um espaço só se transforma em lugar, a medida que adquire definição e 

significado, sendo a experiência uma das características fundamentais do lugar, pela qual as pessoas 

conhecem e constroem a realidade. Quanto mais se conhece um lugar, maior é o seu valor. O traço de 

afeição e identificação diz respeito à força do sentimento, do reconhecimento e da sensação de 

pertencimento nos lugares. (texto original de Ângela colocado aqui como nota de rodapé)  

 



comprimento, onde vivem hoje seus descendentes, da terceira à sexta 

geração. Aspectos como estes marcam a história das famílias destas 

comunidades e se desenvolveram adotando a estratégia do casamento 

preferencial entre primos, uma característica recorrente nas três 

comunidades, como forma de manter em comum a terra herdada. Neste 

sentido, o casamento entre primos carnais pode ser entendido como um 

elemento que articula a permanência de algumas famílias na terra de 

herança, sendo realizado  normalmente entre casais jovens. Porém, 

posteriormente em caso de viuvez, estando a herança definida, um novo 

matrimônio pode ser contratado com alguém de outra comunidade, um 

parente mais distante ou alguém de fora, um chegante. Com a 

intensificação da ocupação, as famílias sempre numerosas se 

submeteram à contratação de trabalho pelas fazendas em implantação, 

na forma de serviços de parceria e assalariamento temporário, como 

estratégia para complementar a renda familiar e ampliar a terra de 

cultivo. ELISA:  

 

No passado tinha muita fartura de alimento. Trabalhei na Cauê e 

na Agrivale. Na colheita de feijão e milho a gente aproveita e 

depois que tirava a colheita com a máquina a gente entrava 

colhendo. Teve vez de um senhor colher quinze sacos de milho. 

Só eu colhi três sacos. Comi e deu para os meus. Depois 

passaram a dar a terra na meia para a gente plantar, mas depois 

mudaram os plantios e parou. Hoje na Cauê e na Agrivale estão 

desmatando para plantar mais cana 

(Angélica, comunidade de Várzea da Manga, julho de 2008).  

 

Porém, passada duas décadas as fazendas já com seus sistemas de 

produção estabelecidos diminuíram significativamente a demanda por 

mão de obra, restando às famílias a migração como estratégia para 

minimizar a pressão sobre a terra, densamente ocupada e manter o 

patrimônio familiar. 

(...) 

As famílias que permanecem nas terras em comum se ressentem do 

esvaziamento dos lugares e do distanciamento à que são submetidas 

em relação aos parentes que passara a viver longe, em terra alheia. Por 

outro lado, observa-se que a migração tem oportunizado a alguns 

integrantes do grupo vivências em outros contextos, contatam outras 



realidades sociais, mas permanece a opção pelo retorno ao território de 

origem. Estes informam que durante os anos que permaneceram fora 

mantiveram vínculos afetivos com o território e que mesmo quando 

estavam distantes permaneciam ligados simbolicamente à beira do rio 

São Francisco, como se os lugares existissem dentro deles. Alguns 

regressaram, pois com o intuito de restabelecer laços, buscaram se 

inserir politicamente como representantes da comunidade na vida 

municipal, regional, estadual e nacional, além de passarem a contribuir 

para a manutenção dos lugares e do modo de vida a eles associado.  

O processo de trabalho que transforma a ilha em roças da seca, das 

águas e quintais são fazeres que estão relacionados com o tempo e o 

espaço específico das ilhas existentes no rio São Francisco, muito 

diferente das vivências de outros grupos rurais. Em terras não 

inundáveis, o contraste entre vegetação nativa e natureza transformada 

pelo trabalho é mais evidente. Nas ilhas, a dinâmica das enchentes 

impõe uma convivência maleável com os lugares, o fazer é construído 

em consonância com as dinâmicas do rio e um constante refazer de 

habitações, quintais e plantios. Um eterno recomeçar e replanejar. 

O processo histórico que transforma a ilha em lugar de permanência 

está relacionado à restrição de acesso ao território tradicionalmente 

ocupado. Se no passado a ilha era um dos ambientes manejados pelos 

barranqueiros, hoje sua apropriação e seu uso se intensificaram. A 

ocupação da ilha atualmente se caracteriza como lugar de acolhida aos 

Fracos. Os moradores das ilhas trabalham com recursos escassos e no 

seu manejo acessam o saber fazer acumulado e transmitido entre 

gerações. Em todo o processo, essas populações lidam com o 

contraditório: a abundância e a perda, a certeza e o risco, assim 

expresso na fala de Antônio Vermelho: 

 

(como é a vida na ilha?) Nós sempre fomos fracos... Ilha é de 

fraco, a senhora sabe! Daqui de dentro qualquer um só sai 

com o Chico, ou sai ou morre, no mais é você. Ano passado 

ele chegou aqui no pé de manga, eu não sai. (...) Em 1979 

teve enchente grande, veio uma verba grande de cima, 

ajuntou os grandes de Matias, Manga e consumiu. Aqui 

riqueza não tem, mas de fome nós não padece! Mas quem 

não trabalha não tem. O rio come, mas aqui não tem fome. 

Aqui dá abóbora, melancia, uma batata, um cocá. Tudo que 



você plantar dá. Agora se não arranhar a terra não come não! 

(Arranhar?) trabalhar com a enxada! (...) A vida do morador 

de ilha é trabalhar. Tem o tempo da farinha, a pesca. Perde 

mandioca no rio, a água baixa, torna a plantar nos lameiros. 

Aqui só não é bom quando o rio vem, mas é 56 divertido ver o 

povo carregando as coisas (Antônio Vermelho, ilha da 

Ressaca, maio de 2008). 

 

Para conhecer as estratégias reprodutivas dos ilheiros é necessário 

realizar com eles uma leitura da paisagem, identificando como 

categorizam os diferentes espaços, quais características atribuem a eles 

e seus usos potenciais. ELISA: (grifos da autora) 

As posses na ilha, ou melhor, os direitos como informam os moradores 

apresentam os mais variados tamanhos e, em geral, partem da beira do 

rio em direção às terras mais altas situadas na parte interna da ilha, 

sendo estreitos no sentido da beira do rio e compridos no sentido 

oposto. Poucos terrenos, geralmente os pertencentes aos moradores 

mais antigos, vão de uma margem à outra da ilha, mas há também 

aqueles que não atingem o rio, ou seja, possuem apenas altos  

vazantes de dentro, o que inviabiliza plantios de seca nos anos de cheia 

fraca. As casas e as roças se distribuem por toda a ilha, seguindo uma 

lógica costumeira de direitos de uso dos terrenos. A lógica costumeira d 

acesso à ilha expressa diferenças ao longo do tempo. No passado, 

como relatado pelos moradores mais antigos as ilhas eram pouco 

habitadas. Eles afirmam que há aproximadamente sessenta, setenta 

anos atrás as ilhas eram cobertas por uma vegetação mais fechada e 

com espinhos, mata de serrote, que dificultava o contato por terra entre 

seus poucos moradores. Neste tempo quando alguma família se 

estabelecia, primeiro derrubava a mata para firmar casa e roçados ou 

simplesmente tomava para si antigas ocupações abandonadas e, em 

seguida, investia nelas seu próprio trabalho. ELISA: 

  

Informam também que partir da década de 1970 teve início uma nova 

fase com a chegada de muitos novos moradores, alguns oriundos de 

localidades próximas das ilhas e outros vindos de mais longe, de outras 

regiões das beiradas do rio São Francisco, que passaram por processos 

de expropriação e buscavam um lugar para viver. As ilhas, que eram 

lugar de pequenos roçados, passam então a ter uma população 



residente. Muitos se estabeleceram obtendo consentimento dos 

moradores antigos, outros o fizeram através da compra de direitos, “dos 

feitos do trabalho”. Neste processo de deslocamento algumas famílias 

permaneceram, outras seguiram novos trânsitos. Talvez porque não se 

adaptaram com o convívio nas ilhas ou com as enchentes freqüentes. 

As famílias que permaneceram foram aquelas que se integraram 

socialmente, articuladas principalmente por laços de parentesco e 

compadrio.  

Atualmente a compra de direitos é a forma predominante de acesso à 

ilha pelos chegantes que buscam um lugar para se estabelecer, mas 

que não possuem, a princípio, relações sociais com seus moradores. 

Não compram terra, compram um direito, ou seja, o trabalho investido 

pelo antigo morador, o que é acessível às famílias com poucos 

recursos. Geralmente, o processo de fixação se dá através da 

intermediação de algum conhecido na região. Desta forma, a ocupação 

das ilhas no rio São Francisco segue atualizando uma lógica de direitos 

consuetudinários, com uma racionalidade própria e distinta tanto do 

mercado de terras quanto da legislação federal que a atribui à marinha. 

A partir do estabelecimento da família que chega, por meio de um 

processo de aproximação e de convivência se dá a integração do 

chegante às práticas sociais do grupo. Eles passam a participar dos 

momentos coletivos, celebrações e festas religiosas. 

Contraem vínculos quando celebram relações de compadrio com 

moradores mais velhos e respeitados do grupo, o que produz uma série 

de obrigações, mas também de direitos. Outra forma de inserção do 

chegante é o casamento com as pessoas de dentro, o que pode ser 

porta de entrada para a vida na ilha ou o adensamento de laços que 

fortalece os vínculos já estabelecidos entre famílias. ELISA: 

 

Porém, nem todos os chegantes são incorporados à coletividade. Há 

famílias que permanecem isoladas em decorrência de condutas sociais 

distintas das vividas e valorizadas internamente. Estas condutas sociais 

potencializam diferenças e deixa latentes conflitos entre vizinhos. Os 

conflitos nascem de condutas sociais como inveja, pequenos furtos, 

maus tratos a animais ou casamentos ilícitos. Estas pessoas que de 

alguma forma não se enquadram aos padrões sociais predominantes, 

sofrem pressão das demais, sendo estigmatizadas no contar e recontar 



de acontecidos e passam a ser tratadas como de fora, ainda que se 

mantenham como parte do grupo, em sua periferia. 

Por outro lado, para os nativos a forma mais comum de acesso aos 

terrenos é o consentimento do dono, normalmente parentes e 

compadres, que recebe o nome de terra dada. No entanto, 

descendentes de chegantes podem ter acesso à terra por estarem 

inseridos e integrados socialmente à dinâmica das relações sociais 

vividas na ilha. Por suas afinidades construídas nas relações de trabalho 

com parceiros e vizinhos se tornam dignos de serem, pelo circuito da 

dádiva, reconhecidos como parceiros. Esta parceria se expressa pela 

doação de uma área de terra, por um lado, e pelo fortalecimento de 

vínculos através do casamento ou do compadrio. Como parceiros, em 

função da sua dedicação ao trabalho, são considerados dignos aqueles 

que se esforçam, se dedicam, e buscam na relação com a terra seu 

sustento. Assim sendo, terra dada é terra de trabalho e não terra de 

negócio. Se for abandonada ela pode ser retomada pelo antigo dono, 

dado que o vínculo que se expressou pela cessão de direito à terra 

deixa se ser atualizado. Muito diferente da terra de negócio capitalista, 

valorizada como um bem em si mesmo, que pode ser mantida 

desocupada pelo dono quando este se furta ao trabalho e passa a 

especular possíveis ganhos da sua valorização no mercado imobiliário. 

ELISA: 

 

A população da comunidade da Barra do Pacuí desde o ano de 2006 

aguarda o reconhecimento formal de seu território tradicional como 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reserva Extrativista – 

RESEX).  De acordo com o IBAMA, as reservas extrativistas são “áreas 

destinadas à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos 

naturais renováveis, por população extrativista”. (2009, p.3) ANDRÉA 

MARIA: 

A população compreende que através dessa regulamentação será 

possível ter de volta as terras comunais da comunidade, que são os 

Gerais, terras que eram utilizadas para o extrativismo dos frutos do 

cerrado, bem como, a possibilidade de retorno de familiares que 

sonham com a volta à comunidade, agora em uma área de maior 

plantio. Todo o processo está sendo acompanhado pela Associação de 

Moradores.  



O poder local é exercido na comunidade através da Associação dos 

Moradores da Barra do Pacuí, fundada no ano de 1989 e hoje presidida 

pelo Sr. João Bento (que já foi três vezes presidente em outros 

mandatos). A associação tem forte vinculação com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e com a Colônia de Pescadores de Ibiaí. Pelos 

depoimentos dos moradores, é através da Associação e do Sindicato 

que os mesmos conseguem sementes para o plantio, bem como a 

regularização e acompanhamento dos processos de aposentadoria 

rural, encaminhamentos para consultas e procedimentos médicos e 

odontológicos em outras cidades, principalmente Pirapora e Montes 

Claros. Também exercem liderança, esta mais social do que política, os 

professores, o padre, o médico, entre outros. ANDRÉA MARIA:  (grifos 

meus). 

 

Hoje a comunidade Barra do Pacuí tem aproximadamente cinqüenta e 

cinco famílias “vivendo” em um território de menos que vinte e quatro 

alqueires. A distância entre a situação atual e aquela que marca a 

fundação dessa coletividade pode ser compreendida pelo crescimento 

populacional associado a um processo de expropriação do território 

ancestral. Esse processo tem início cinco anos depois da chegada das 

famílias, ainda no final da década de 1930, quando fazendeiros da 

região, em especial o senhor Aristides Batista, proprietário da fazenda 

Várzea dos Bois, que fazia divisa com a então fazenda Barra do Pacuí, 

tirando proveito da relação de amizade, pediu permissão aos novos 

donos da terra para “arredar” a cerca um pouquinho mais, alegando que 

os moradores não tinham criação de gado e, quando precisassem da 

terra, ele a devolveria, coisa que nunca aconteceu. Através desse ato o 

fazendeiro agregou grande parte das terras pertencentes àqueles 

grupos familiares à sua fazenda. SIMONE APARECIDA:  

Baseado na confiança por parte dos agricultores, a qual marca as 

relações de solidariedade vertical entre eles e os fazendeiros, Seu 

Aristides Batista repassou o dinheiro e o documento de compra da terra 

para ser registrado no cartório de Coração de Jesus a esse mesmo 

fazendeiro, Aristides Batista. Ademais, ao longo do tempo, tudo mais 

relacionado a imposto da terra era repassado para o fazendeiro resolver 

na cidade.  

Na década de 1990, a comunidade passaria por outra perda de seu 

território, protagonizada pelo fazendeiro Manim Maia, neto do senhor 



Aristides Batista, que simplesmente “arredou” novamente a cerca, 

incorporando grande parte da terra da comunidade, incluindo uma rua 

cheia de casas,  a lagoa e as áreas de roça de Seu João Bento.   Os 

fatos então se repetem, não mais pela confiança, e sim pela coerção. 

Pois desde meados da década de 1940, começa a se desestruturar o 

que Costa (1997) classifica como “relação vertical”, prevalecendo as 

relações de solidariedade horizontal entre aqueles que ocupavam o 

mesmo lugar social. Segundo o autor: 

 

Assim no nível horizontal, os núcleos camponeses 

estabeleceram alianças entre iguais e buscaram substituir a 

vinculação horizontal do grande fazendeiro por organismos 

de Estado, que, mascarados por um discurso modernizador, 

cooptaram essas comunidades no atendimento a demandas 

pontuais, através de programas de planejamento 

participativo, como o Projeto Nordeste, por exemplo. 

(COSTA, 1997. p.82)  

 

Desta vez, Seu João Bento, o morador mais velho descendente dos 

fundadores da comunidade, buscou apoio junto à justiça, mas foi em 

vão. 

 

Simone: E aquela cerca que passa ali perto da lagoa, um 

arame liso? 

Seu João Bento: Aquele lá é do Manim, fazenda do Manim, 

daí pra lá é dele, apesar de que a nossa terra ainda era bem 

pra lá, eles adiantou muito aí na terra nossa. 

Simone: Comprou pedaço aí? 

Seu João Bento: Ora comprô! Comprô nada. Teve que tomar 

cuidado pra umas casas num ficar por dentro da cerca. 

Simone: O senhor tem mais ou menos idéia de quanta terra 

que foi, Seu João?  

Seu João Bento: Não, não tenho idéia. Mais foi muitos 

hectares. Alguns alqueires. Porque aqui num tirou tanto 

quanto a da baixa aqui no fundo. Tirou muita terra. Estragou 

bastante mesmo, é tanto que eles ficaram quase com a 

metade do direito da gente, tiraram. Entrei na justiça, mais a 

gente não tem dinheiro para gastar, foi eu sozinho, os 



companheiros não me ajudaram, e ai teve que ficar no que 

ele quis. Tive que ficar. 

Simone: É uma luta, né? Seu João? Você acha que essas 

lutas acontecem em outros lugares? 

João Bento: É verdade! De qualquer maneira sempre o 

pequeno fica sempre reduzido, é sempre agredido diante do 

grande, porque ele tem a facilidade, ele tem dinheiro, ele tem 

a própria lei a seu favor, a gente não tem nada disso, até que 

existe a lei a nosso favor, mais só que é difícil pra buscar ela, 

esse que é o problema, muito difícil, a gente sabe que temos, 

mais, nós temos dificuldade pra chegar nela; sabe; acionar 

ela pra que ela possam fazer alguma coisa. Dinheiro a gente 

não tem pra gastar. (Seu João Bento, no dia 23 de julho de 

2008). 

 

Conta seu João Bento que, se não fosse por ele, uma das poucas ruas 

da comunidade hoje estaria dentro da fazenda do Manim Maia3. 

Conforme determinação da Justiça e intervenção do prefeito, o 

fazendeiro refez os limites da cerca apenas liberando as casas e não o 

restante da terra. É o verdadeiro retrato do que aconteceu e vem 

acontecendo junto às populações tradicionais no Brasil, deixando claro o 

descaso do Estado e da Justiça para com essas comunidades. SIMONE 

APARECIDA:  

 

Nesse momento de confronto, os moradores buscaram, nos cartórios de 

Coração de Jesus, Pirapora e São Romão o documento de registro das 

terras que haviam confiado ao fazendeiro Aristides Batista, mas não 

encontraram nenhum vestígio. Ao relatar esses acontecimentos do 

passado até o momento atual – do tempo dos véios ao tempo de hoje – 

são feitas afirmações como: “eles [os véios] não sabia de nada”; “eles 

não tinham conhecimento da lei”, que logo dão lugar a frases como: 

“isso acontece porque somos fracos”, “a lei é feita pra quem tem 

dinheiro”.  

 

A diminuição do acesso aos recursos naturais de seu território aliada ao 

crescimento do número de famílias da comunidade implicou o aumento 
                                                 
3
 Seu João Bento se refere à rua onde está localizada a fabriqueta de farinha; a última casa desta rua em 

direção ao rio São Francisco ficou dentro da fazenda do Manim Maia, ver croqui a seguir (figura 04). 



da pressão sobre os recursos disponíveis, como a caça, e no uso 

predatório de parte das áreas de cerrado. A partir da década de 1960, o 

cerrado, em toda a região, foi transformado em carvão para o 

fornecimento às indústrias siderúrgicas e implantação de pasto, 

atividade essa financiada pelo Estado através da SUDENE4. Os 

moradores, influenciados por esse contexto, transformaram suas áreas 

em carvão. Hoje, com essas áreas já em recuperação, os donos do 

cerradinho se mostram arrependidos, “nós ganhamos um dinheirinho na 

verdade, mas os poucos bichos que tinha, foi embora tudo” (João 

Bento). A fala de Seu Tonhão revela o contraste entre os dois tempos - 

dos véios e o de hoje: 

 

(...) nós tínhamos muita fartura, havia muitos animais pra 

caçar, muito peixe no rio, a gente não demorava nada no rio, 

era só chegar, jogar o anzol ou a rede e podia até escolher 

que peixe a gente queria comer. (Seu Tonhão no dia 17 de 

julho de 2008)  

 

De acordo com Seu João Bento, o tempo atual pode ser descrito como: 

 

O tempo das dificuldades, da falta de dinheiro, das 

dificuldades na agricultura, da caça, da pesca. Tempo de 

mais facilidade para a educação, para saúde, para a 

comunicação... Mas tanto naquela época, quanto agora a luta 

continua a mesma, o foco foi modificado: no início, a luta era 

para a formação do lugar; agora, a luta é para a manutenção 

da nossa terra. (Seu João Bento em 17 de julho de 2008) 

Grifos  de Simone. 

 

No “tempo de hoje”, eles têm conhecimento dos seus direitos, a justiça 

que é „injusta‟ para com eles, pobres produtores rurais. Os relatos 

acerca do tempo passado afirmam aquilo que Costa (2006) nos chama 

atenção, a população negra norte mineira buscava a invisibilidade para 

sua sobrevivência; com a Barra do Pacuí, não foi diferente. 

Ainda dentro dessa perspectiva, entre “tempo dos véio” e “tempo de 

hoje, o fazendeiro, conforme dito anteriormente, utilizou-se da boa 

                                                 
4
 Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.  



vizinhança para obter a autorização do avanço da cerca para dentro do 

território deles, pois tudo era regido pela confiança, e agora nos “tempo 

de hoje”, não querem nenhum tipo de relacionamento com os 

fazendeiros para não correrem o risco de acontecer tudo novamente. 

SIMONE APARECIDA:  

 

 

O controle que a Fazenda Base exerce sobre esse território, 

anteriormente utilizado pelos barranqueiros, impossibilita, em todos os 

sentidos, qualquer acesso. São muitas as dificuldades encontradas 

nesse sentido: tanto para o extrativismo, a coleta da lenha e a pesca 

nas lagoas, quanto para o livre acesso à estrada que liga a fazenda e a 

ilha à Barra do Guaicuí. Todos esses problemas são vividos 

cotidianamente pelos moradores.  

Esta citação corresponde ao final de uma entrevista com um casal de 

moradores da ilha do boi, e mostra um pouco os conflitos que surgem 

da necessidade deles de utilização dos recursos da terra firme, em 

contraposição à dominação exercida nessa área pelo fazendeiro. 

THIAGO: 

 

Thiago: o que mais prejudica vocês de esse povo ser 

assim? 

Cleuza: desses povo ai? A, essas viagem da gente ai 

pra  Barra  né, porque se agente colher alguma coisa 

agente tem que levar é de barco, porque um carro vim 

pra  dormir de um dia pro outro num pode, que ai num 

deixa. 

Arnaldo: se num pode pega nem um pau de lenha  

nem  nada  ai desse lado ai. 

Cleuza: É muito difícil desse  lado  ai, se tive uma 

pessoa  doente  aqui  morrendo, assim umas 10 horas 

da noite morre porque você num pode ir de bicicleta 

busca  um carro, que  a cancela  ta fechada e eles não 

abrem, você tem que ir de barco se tive o motor vai de 

motor se num tiver vai de remo. Que nem uma vez 

mesmo eu fui no remo, que o povo me levo, porque  

depois que eles fecham a cancela ai umas 11, 10 

horas, 9 horas eles não abre mais não. 



Thiago: mesmo no caso de alguma doença? 

Cleuza: mesmo no caso de doença; porque ai a 

pessoa num pode  nem chega lá na sede da fazenda 

chamando, Pode não, chegô fora de hora... 

Thiago: o que acontece se vocês forem lá à sede da 

fazenda  fora  de hora? 

Cleuza: uai, ´´dizendo deu`` que faz até coisa com o 

povo...  esses povo ai eles dá tiro ai ó nos povo ai nas 

lagoa. 

Thiago: muitos tentam pescar ainda nessas lagoas? 

Cleuza: o povo tenta pescar assim mesmo, ainda 

pesca escondido; eu é que num pesco. 

Arnaldo: eu também num vou não. Mas num vou 

mesmo; vou ficá levando tiro nada moço. 

Cleuza: uma vez o gerente daí pegô nós pescando lá; 

queria tomar a rede de nós, panhô um pau pra ruma na 

cabeça da gente e mandô nós jogá a rede no barco, eu 

falei:  “essa daqui eu num jogo não, num custô seu 

dinheiro. Eu posso num vim aqui pesca,  mas minha 

rede eu num te dô não”(entrevista com casal da Ilha do 

Boi). 

 

Neste sentido fica expresso na fala do casal as dificuldades postas pela   

dominação dos fazendeiros sobre as margens do rio. Após o período de 

expulsão dos barranqueiros da área classificada como terra firme, que 

como vimos, era lugar tanto de trabalho como de morada das famílias 

ribeirinhas, o acesso dos barranqueiros passa a estar sujeito às normas 

da fazenda. Alguns proprietários são mais brandos nessa relação com 

os ribeirinhos, permitindo a coleta de lenha ou, pelo menos, não sendo 

tão rígidos no que se refere à fiscalização dessa questão. Outras, como 

no caso da fazenda Base,  como dito na entrevista, esse acesso é 

proibido e mesmo a locomoção dos ilheiros via terra é regulada por eles. 

THIAGO: 

 

Em uma entrevista com um ilheiro chamado Nelito ficou evidente a sua  

insatisfação com relação a esse domínio e à conivência dos órgãos 

ambientais com essa situação. Esse senhor de 52 anos, que mora com 

sua família em um terreno no fundo da ilha do Boi, coloca os problemas 



e dramas vividos nessa situação, e cita acontecimentos vivenciados por 

ele e apresenta as deficiências dessa lógica de dominação no que se 

refere à preservação ambiental. Apresenta também soluções praticas 

que ajudariam tanto o pescador quanto a política ambiental na 

preservação dos peixes.  

O senhor Nelito relatou sobre os desmandos dos fazendeiros, que em 

duas das lagoas da região construíram comportas que represam a água 

e impedem a entrada de peixes maiores nas lagoas. Outra questão 

colocada foi o fato de que mesmo em situações em que as lagoas 

estejam secando e levando, conseqüentemente, à morte todos os 

peixes que estejam nelas, o pescado continua a ser negado aos ilheiros 

e outros pescadores profissionais.  

Nem mesmo uma ação em conjunto entre pescadores, IBAMA ou 

alguma instituição publica e fazendeiros no sentido de devolver os 

peixes para o rio, é viabilizada. Na visão do nativo o resultado final de 

toda essa situação é: muita água em lagoas represadas para saciar o 

gado dos fazendeiros, toneladas de peixes mortos aos urubus, e 

pescadores utilizando apenas os rios e impossibilitados de utilizarem as 

lagoas, mesmo nas situações em que essa ação pode contribuir para a 

preservação dos peixes.  

Essa é a mais significativa das privações sofridas pelos barranqueiros 

das ilhas e da Barra do Guaicuí, mas de longe, não é a única. O 

território que em tempos antigos esse povo desenvolvia sua produção 

abrange terra firme, rio e ilhas. Isso é descrito com muita propriedade na 

dissertação de Luz de Oliveira (2005). A pesquisadora desenvolveu um 

estudo entre vazanteiros de ilhas próximas a Januária que dividem seu 

território em três complexos: o complexo terra firme –  abrangendo a 

beira-rio, terras altas, lagoas e mata, o complexo rio e o complexo ilha. 

A utilização dos recursos naturais desse território proporcionou aos 

vazanteiros durante muito tempo a reprodução da vida familiar em 

épocas diferenciadas do ano, ao mesmo tempo em que abasteciam as 

cidades e as fazendas com seus produtos. THIAGO:  

 

Enquanto caminhávamos indo de Bom Jardim ao Lajedo, Paula, 

mostrava todo o território que antes era do quilombo e agora está 

cercado por fazendas. Ou seja, as seis comunidades pertencentes ao 

quilombo, são distantes umas das outras. Segundo Juarez, todas essas 

possuem uma língua diferente, ou seja, um sotaque, e todo o território 



do entorno destas agora pertence aos fazendeiros e grileiros. Assim, a 

comunidade se encontra ilhada pelas fazendas, o espaço imenso para a 

reprodução social, hoje se resume a pequenas poções de terra, que 

constituem cada comunidade, separadas pelos latifúndios.  

Todo esse processo de expropriação realizou-se através de constantes 

conflitos. Recentemente, no mês de  setembro, veio a torna, um conflito 

ambiental que talvez tenha suas bases num conflito agrário. Há três 

anos atrás, o IEF, multou Seu Tim pelo desmatamento de uma faixa de 

terra da sua propriedade. Mas nesse período, segundo relatos, havia em 

São Francisco um vereador que para os moradores “derrubava multas”, 

assim como varias outras multas, essa também foi parar nas mãos 

desse. Mas em agosto seu Tim recebeu uma carta notificando a 

existência da irregularidade e possivelmente o leilão da terra, sendo que 

durante esse tempo as cartas enviadas pelo órgão não chegaram aos 

maiores interessados, sendo estas destinadas a uma pessoa moradora 

da cidade de São Francisco.  

Com isso, a família Cordeiro, ficou todo esse tempo sem saber dessa 

que era equivalente a R$ 300 e que hoje chega a R$ 600, e foi 

parcelada para o pagamento. Sendo que o problema é  mais complexo. 

Segundo Paula a terra em questão estava em mãos de um fazendeiro. 

No processo de reconhecimento das terras do quilombo o sindicato dos 

produtores rurais foi à comunidade e esclareceu aos moradores que 

aquela terra fazia parte do território. Assim, a terra foi passada para 

nome de Seu Tim, mas pertence aos seus cinco irmãos. Segundo a 

família Cordeiro as terras já tinham sido desmatadas por este fazendeiro 

e que o mesmo os denunciou junto ao IEF.  

Além do conflito ambiental e agrário, houve um conflito interno, uma 

indisposição familiar, já que os irmãos de Seu Tim, não querem arcar 

com a divida, uma vez que, a terra está no nome dele.  

 Hoje as relações como território modificaram-se, mas ainda preserva-se 

certa característica de antes, como as terras dadas. Seu Tim coloca que 

recentemente cedeu um pedaço de terra a um compadre para plantar e 

morar. Mas ele reclama que seu compadre queria vendê-la. Segundo 

ele, a terra não é para ser vendida; é para servir de fonte de moradia, 

plantio e sustento do mesmo até a sua morte. Vemos que mesmo entre 

conflitos  os laços de parentescos, compadrio, amizade são ainda fortes 

reguladores do território tradicional. MARIA TEREZA:  

(...) 



A vazante e o rio são os principais espaços para essas pessoas. 

Segundo Comadre Bidú o seu pai foi o primeiro a plantar na vazante 

que era reduzida a uma pequena ilha. Com o passar do tempo e com as 

vindas e a idas das águas, o rio foi modificando e agregando a estas 

outras faixas de terra. A vazante tornou-se maior e hoje tem 

aproximadamente 200 metros de largura e 600 metros de comprimento, 

e fica a 300 metros do barranco do rio São Francisco.   

Como a vazante cresceu, coloca Bidú que seu pai foi cedendo terrenos 

aos outros moradores, como, por exemplo, Seu Tim. Assim começa a 

apropriação desse espaço através de terras doadas. Segundo Seu Tim 

pelo trabalho o direito sobre a mesma é estabelecido por negócios e 

doações, e não há fronteiras bem demarcadas, mas apenas na mente 

das pessoas.  

O que é interessante colocar, que todas as vezes que fui à vazante, 

sempre ouvia as pessoas falarem “vou pegar o milho de dona Bidú, pra 

gente assar, pois o dela já está bom”. Essas práticas não são vistas 

como roubo, mais como algo normal na estrutura coletiva, o que 

representa formas de dádiva e de reciprocidade em que esses povos 

são envolvidos através de um sentimento comum.  

Outro episodio, é que chegando à casa depois da pesca, Juarez entrega 

a Paula sua mulher os peixes, falando que tinha feito a partilha, ou seja, 

distribuindo os peixes nas casas em passou no caminho. O peixe seria, 

se observássemos no prisma capitalista, uma propriedade privada 

adquirida pelo seu trabalho. No entanto, as pessoas do lugar vivem em 

uma comunidade envolvida por laços fortes e a reciprocidade que as 

interliga. MARIA TEREZA:  

 

Decorre do encolhimento do espaço dos quilombolas uma leitura que 

lhes propicia posicionarem-se contrários às dinâmicas que incidem na 

vida social de todos, forçando-os a abandonarem seus modos de vida 

característicos pela subordinação ao trabalho nas empresas rurais das 

circunvizinhanças. Enquanto o território familiar e coletivo encolhe 

significamente perdendo seu espaço de “soltas”, elas continuam a 

povoar a memória, pois a leitura que dela fazem é a da condição de ser 

liberto. A ausência da solta evidencia para estes quilombolas a perda da 

liberdade, tão cara aos seus antepassados. Veremos a seguir como as 

relações de trabalho eram nos “tempos antigos”. DÁRIA: 



 (...) 

Os mais velhos relatam que, no tempo antigo, a vida na comunidade era 

muito diferente. As estratégias produtivas eram as mesmas dos dias de 

hoje: cultivos diversificados, criação de animais, pesca e caça, mas com 

uma grande diferença. Naquela época era um “farturão danado, e, hoje, 

não tem mais nada”. Segundo Seo Domingos, no tempo de seu pai, 

tinha cana e banana a perder de vista. Tinha tanta fartura que ninguém 

dava conta de comer. Os animais eram criados soltos, não existiam 

cercas, “era uma época muito boa, tinha muito feijão, algodão, todo 

mundo trabalhava, até as crianças” (D. Maria da Conceição, esposa do 

Seo Domingos).  

Importante salientar que para as pessoas mais antigas da comunidade, 

a escola ou a leitura não valia nada, o que importava naquele tempo era 

o trabalho e tinha muito serviço. D. Maria, moradora antiga da região, 

relata que “antigamente, não existia cercado, tudo era aberto, era 

melhor para a criação de animais, tinha de tudo solto, carneiro, boi, 

porco... hoje, tudo é cercado”. 

Segundo D. Generosa, as pessoas só sabem valorizar as coisas, 

quando elas acabam e, dessa forma, ficam com o desejo de voltar à 

história do passado, “tudo é muito difícil para construir e muito fácil para 

destruir”. Hoje, não se pode criar animais soltos, porque vêm pessoas 

de fora e os roubam, matam, levam para cidade, escondem a cabeça, o 

couro e os pés, para o dono não saber. Não dá para plantar na terra 

firme, porque se plantar não dá e o que se planta na vazante quando 

“vinga” só dá para o consumo do grupo doméstico e para os animais. A 

pesca é escassa, não tem a mesma abundância de antes, o rio está 

poluído e não se pode nem tomar banho e os membros da comunidade 

dependem de carro pipa da COPASA para poderem consumir água 

potável.  

Os acessos ao rio São Francisco foram cercados, ocorrendo a 

privatização das suas águas pelos grandes proprietários que dificulta 

ainda mais a sobrevivência dos quilombolas. Mas as experiências 

destes trabalhadores fornecem os subsídios necessários à continuação 

da lida com a terra, rememorando seus costumes tradicionais procuram 

a interação inevitável com os novos saberes. E buscam novas formas 

de interação para viver do e no meio ambiente.  

 



Nós temos que tirar nossa essência da natureza. Temos 

que ter análise no ideal da gente. A gente vê para poder 

entender a vida, lutando por aquilo que é. Por exemplo, se 

você planta uma árvore, você não vê ela crescer, ela só 

cresce no silêncio da noite, no silêncio do tempo que se 

desenvolve, leva tanto tempo para desenvolver e aí vem o 

homem e destrói. Quando aquilo acaba, fica no desejo da 

história do passado. E não tem coisa melhor como a 

experiência, como por exemplo, o trabalhador rural, ele vai 

esperar o agente da EMATER pra dá palestra. Pra quê? 

Tudo depende do tempo, se a terra ta boa e o tempo ta bom 

é só jogar a semente que dá (Dona Generosa). 

 

De nada valeria a prudência se ela não pudesse ser contrabalançada 

prontamente com a situação enfrentada pelos membros desta 

coletividade rural. Para garantirem a reprodução material dos indivíduos, 

das famílias e da coletividade, todos enfrentam dificuldade e os homens 

precisam migrar, sazonalmente, para outras regiões em busca de 

trabalho. As mulheres jovens solteiras têm que trabalhar em casas de 

famílias para ajudar na economia do grupo doméstico. DÁRIA:  

 

No final da década de 1970, a margem esquerda do rio São Francisco 

no Norte de Minas Gerais, começa a sofrer transformações no que se 

refere ao uso do território.  O sertão dos Gerais começa a ser 

transfigurado com novas práticas e uso do ambiente, com novas 

relações sociais e de produção.  De um lado, tem-se a demarcação das 

terras comunais pela Fundação Rural Mineira-Colonização e 

Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS para a implantação do 

Programa de Assentamento Dirigido a Serra das Araras – PDSA5.  De 

outro lado, a implantação do Parque Grande Sertão Veredas- PARNA 

GSV. 

Dois processos com lógicas de distintas, políticas do Estado 

implantadas verticalmente. Uma visando o uso racional dos cerrados por 

meio da agricultura científica e mecanizada. E outra com intuito de 

proteger o mesmo cerrado contra a degradação do uso racional.  O fato, 

                                                 
5
 O PDSA inicialmente abrangeu os municípios de São Francisco, Januária no Norte de Minas Gerais e 

Formoso e Arinos na Região Noroeste. Com a emancipação da Vila dos Gaúchos, em 1994, toda área do 

PDSA passou a pertencer ao novo município Chapada Gaúcha.  



porém, é que a campesinidade existente na região, que tem uma 

relação “ética” com a natureza e com território não estão inseridos 

nestas políticas do Estado. Nem mesmo, são identificados como 

populações que habitam o sertão dos gerais de forma múltipla ao longo 

da geografia histórica campesina. Ao contrário, o sertão é deserdado, 

deserto, “ninguém o habita”. Por isso, necessidade de criar usos 

racionais e econômicos para tal espaço. 

Neste caso, é conveniente falar do território como uma condição para a 

reprodução de funções econômicas produtivas nos sertões dos gerais. 

O PDSA condiciona novas territorialidades e práticas sociais no sertão, 

do mesmo modo que a agricultura mecanizada se impõe e condiciona 

as características e práticas cotidianas das comunidades camponesas 

viventes no lugar.  

A terra que até então tinha valor de uso que se justificava pelo trabalho 

familiar, metamorfoseia-se em objeto de troca.  O trabalho como 

mediador da posse da terra é substituído e, quem define os “donos” das 

terras são “os papeis lavrados em cartório”. A rigor, substitui-se „o uso 

costumeiro‟ de práticas cotidianas pelo poder institucionalizado do 

Estado, um poder legitimador de proprietários em confronto com uso 

dos posseiros que vivem no/e do sertão. 

Nesse sentido, começaram a ocorrer rupturas espaços-temporais entre 

agricultura modernizada e o meio ambiente e, entre o território do 

agronegócio e território camponês.  Isso porque a agricultura de caráter 

mercantil não respeitou a lógica do ambiente, a ética da natureza e nem 

a posse da terra. Por conseguinte, a diversidade dos Gerais foi 

transfigurada para a homogeneidade dos cultivos voltados para a 

exportação. O território do agronegócio passou a impor limites às 

práticas cotidianas da população local e aos recursos naturais.  

A expansão do agronegócio sobre a biodiversidade engendrou a 

necessidade de uma segunda política do Estado que protegesse os 

recursos naturais contra a exploração degradante em expansão. Nesse 

sentido, em 1989 foi criado PARNA GSV – Parque Nacional Grande 

Sertão Veredas que visa à proteção integral do ambiente e o uso dos 

recursos naturais passam a ser uso indireto6.  

                                                 
6
 As categorias de unidade de conservação de uso direto e uso indireto estão descritas no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação– SNUC, lei nº. 9.985, de 18 de Dezembro de 200.  O SNUC 

estabelece os critérios e normas para criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação. 



O fato é que o parque, como também o PDSA, abrange as terras 

ocupadas pelos camponeses, sobretudo, pelo uso tradicional que 

equilibra a produção material com uso “ético” do meio ambiente. A 

criação do PGSV se materializa em expropriação do território, cuja 

perspectiva é a preservação da natureza pela natureza, ou seja, uma 

“natureza intocada”.  Os geraizeiros perdem liames da campesinidade, 

ou seja, são expropriados de seus territórios e do mundo simbólico 

material das terras de trabalho que se transformam em atavios do 

PARNA.  

(...) 

No dia treze de novembro de dois mil é publicado no Diário Oficial da 

União a seguinte notícia: “pelo Decreto s/nº de 10 de novembro de 

2000”, os imóveis, fazenda São Francisco e Gentio “foram 

desapropriadas”. O que pode parecer uma conquista da luta pela terra e 

da reforma agrária é, na verdade, um desdobramento da expropriação 

camponesa nos Gerais. 

 As fazendas desapropriadas tinham como objetivo o re-alocamento dos 

posseiros que habitavam no interior do PARNA GSV. O assentamento é 

uma das múltiplas rupturas e ajustamentos que expansão da agricultura 

capitalista e a criação de unidades de conservação preservação impõem 

aos camponeses Geraizeiros. É o desdobramento de políticas do 

Estado para os cerrados que tinham como intuito diminuir os vazios 

demográficos e aproveitar economicamente as terras que não tinham 

“habitantes”.  E isso se fez por meio do PDSA.  Ou, para conter a 

expansão agrícola sobre a biodiversidade dos cerrados com a criação 

do parque. 

O PDSA foi antes de tudo, um programa para legitimar a propriedade 

privada da terra nos Gerais.  No ano de 1966 foi criado a Fundação 

Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário, a 

RURALMINAS. A fundação estava encarregada organizar, legitimar a 

propriedade privada da terra no Estado de Minas Gerais.  Além disso, 

estavam sobre a sua jurisdição os projetos de assentamentos. Os novos 

assentamentos a serem desenvolvidos e para os já implantados 

oferecer a assistência técnica e financeira.  Como era a responsável 

pela organização fundiária, as terras devolutas passaram a pertencer a 

Fundação, cabendo a ela legitimar a posse.  

Essa legitimação de propriedade terras pelo do Estado ocorreu devido à 

falta de documentação dos camponeses posseiros que viviam e 



trabalhavam nessas terras. Por um lado, segundo Cloude Souza 

Correia, desde 1940 já havia o interesse do Estado de Minas Gerais em 

obter o controle sobre tais áreas. De outro, embora, com a 

materialização da RURALMINAS isso tivesse efetivado e o próprio 

Estado tenha se tornado um grande latifundiário, as terras ainda 

encontravam “inutilizadas”, sobretudo, no que tange o aproveitamento 

econômico e racional de tais espaços (CORREA, 2002, p. 55). 

GERALDO e JOÃO:  

Nesse sentido, a forma encontrada para manter o controle das terras foi 

efetivar o uso econômico. E isso significa repesá-las a “terceiros” a 

preços simbólicos e com os mais diversos tipos de incentivos, 

efetivando os projetos de irrigação e/ou de colonização. É por este 

processo que os migrantes do Rio Grande do Sul são incorporados aos 

Gerais como agentes beneficiados do PDSA. “Alguns colonos, (...), 

pararam no caminho, recebendo incentivos do governo mineiro para 

ocupar o “liso”, região inóspita que o sertanejo sempre evitou, e chamou 

de “tabuleirão”, “terra de não se morar” (...)” (WISNIK, 2007, p.1).  

Cloude Souza Correia em pesquisa com antigos moradores da margem 

esquerda do rio São Francisco sobre “a (des) organização fundiária e 

territorialidades”, no PARNA GSV colhe o seguinte depoimento sobre o 

papel da RURALMINAS nos processos dos cercamentos e legitimação 

da propriedade da privada da terra para os Gaúchos.  

 

Por aqui a gente foi ficando, e évai, évai, quando é fé 

chegou a RURALMINAS. Já com maquina para abrir 

estrada, para medir, fazer levantamento. Já veio o fiscal 

separando posse. E no fim separou posse ai para todo 

mundo (...) fechou área e foram embora, quando veio a 

firma da RIOTERC [Carazinho] do RIO GRANDE DO SUL e 

estourou ai na chapada. Já montou um acampamento ali 

fora, adiante da vila um pouco. A área que eles fecharam 

para a loteação dos GAÚCHOS, isso tudo foi loteado.  

Então (...). Lotearam uns lotes de 750 ha. e outros de 150 

ha. A RURALMINAS acompanhou dando assistência. A 

RURALMINAS liberou a posse para eles (...) contrato de 

quem comprasse um lote ali na área já tinha direito em um 

lote na vila, na Cida. Mas eles chegaram aqui com o mapa 

pedindo eu levar eles e tal. Nesse tempo não existia (...), 



ninguém tinha ouvido falar ainda em direito de posse 

(CORREA, 2002, p. 55. Grifos do autor).   

 

Nesse sentido, a materialização do PDSA significou o “encontro de 

temporalidades históricas” pelas “racionalidades sociais” que são 

arraigadas ao território. O programa reconstrói sistemas produtivos, cria 

meios de acesso à tecnologia e impõe a produtividade como sistema de 

uso dos ambientes e territórios. Do mesmo modo, que coloca “em 

relação campesinato, grandes proprietários e agentes da modernização 

capitalista” (JACINTO, 1998, p.113).  

Isso vai sedimentar no campo uma conflitualidade específica, a grande a 

pequena propriedade, o camponês e o agronegócio, “os de dentro e os 

de fora”.  Uma escala social cedendo espaço, outra sobrepondo. O 

território usado como instrumento de controle e expropriação para “os 

grupos que detêm maior poder” e que subordinam outros grupos sociais.  

Há a transformação das relações sociais nos gerais pelo aumento da 

propriedade privada, mas também, pelo aumento da intensidade de 

trabalho despendido na produção agrícola. A partir da implantação do 

PDSA os Gerais e os homens que ele o habitam, tanto os Gaúchos ou 

os próprios Geraizeiros, são colocados sobre a lógica do capital e na 

lógica da mais produção. Isso redefine os modos de vida, os ambientes 

e as lógicas de apropriação do território.  Se no pretérito eram homens 

que dotavam de significado as várias faces do Sertão dos Gerais, 

chapadas, veredas, vazantes e capões.  No tempo dos fazendeiros 

capitalistas e da agricultura moderna é a produção e a produtividade 

que vai auferir sentido a vida cotidiana e não mais os seus atores 

sociais. 

Nesse sentido, vai existir uma confluência de tempos de produção, ou 

melhor, uma produção sem intervalos pelo investimento em ciência e 

tecnologia que permiti adequação dos ciclos naturais com a finalidade 

de auferir no mesmo espaço várias safras ao ano. O movimento do 

histórico dos Gerais, secas e águas, é rompido pelos projetos de 

irrigação e culturas adaptadas, o que exige ao mesmo tempo, mais 

trabalho e mais produção.  

Outro fator importante é a união entre proprietários de terras e 

empresários capitalistas na mesma pessoa. Nesse sentido, o 

proprietário das terras não é o agricultor, mas o administrador do 



estabelecimento. Quem lavra a terra são trabalhadores “contratados”, 

sobretudo, pelo fato do proprietário ter de se preocupar com outras 

questões como “a rentabilidade que será obtida; quem paga a força de 

trabalho pensando na possibilidade de realização do lucro da 

reprodução das safras da sua empresa” (SANTOS, 2008, p. 155). Na 

agricultura moderna agricultor e proprietários dos meios de produção 

são sujeitos distintos, um produz e o outro adquire o resultado do seu 

trabalho e o transforma em mercadorias. 

Mas, a materialização da agricultura moderna nos Gerais por meio do 

PDSA cria outras formas de relação com a natureza.  O uso intensivo da 

terra, o aumento das áreas de cultivo coloca em risco a biodiversidade 

dos Gerais.  Além disso, estradas são abertas e rede de circulação de 

pessoas e produtos aumenta e coloca e risco ainda mais as formas 

bióticas abióticas dos Gerais. Nesse sentido, é preciso conter este 

processo e com este intuito é criado em 12 de abril de 1989 por meio do 

decreto federal nº. 9.7658, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. 

Com uma área de 83.368 hectares que abrange os municípios de 

Arinos, Formoso e Januária no Estado de Minas Gerais.  

O aspecto que particulariza o PARNA GSV é modalidade de 

conservação, ou seja, a partir do parque os recursos naturais só 

poderiam ter uso indireto. Outro fator importante é que as populações 

estavam na área de “afetamento”, posseiros e/ou proprietários, 

deveriam ser desapropriados. Cloude Souza Correia esclarece que na 

verdade os territórios foram, num primeiro instante, sobrepostos com 

restrições sobre o uso da terra, sobre abertura de novas áreas de cultivo 

e sobre a caça, para depois serem desapropriados (CORREIA, 2002, p. 

119).  

A desapropriação das terras do PARNA acontece, sobretudo, porque de 

acordo com a legislação ambiental a presença humana não é permitida. 

E, porque os parques nacionais são de preservação integral com base 

no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). GERALDO 

e JOÃO: 

 

Isto tem como corolário o ajustamento da campesinidade no Sertão, 

como novas territorialidades e práticas sociais e arranjos territoriais.  

Historicamente o camponês dos Gerais é um sujeito de metamorfoses, 

mas todas elas ligadas ao trabalho da terra, de vaqueiro ele se 

transforma em agregado. Com o declínio das fazendas, o agregado é 



transformado em posseiro. Mas, o posseiro é transfigurado em sem- 

terra, sem território ou em última instância em assentado do INCRA. 

Como é o caso do Assentamento São Francisco, forjado para realocar 

os posseiros retirados de seus territórios das áreas afetadas pelo 

PARNA. Isso foi necessário, e uma obrigação legal com base no SNUC 

(2000), tendo em vista que as terras de trabalho foram expropriadas: ora 

por agricultores capitalistas territorializados pelo PDSA, ora pelo PARNA 

PGSV e suas modalidades de conservação da natureza intocada.  

O que esses processos expressam é o conflito pelo uso do território. 

Enquanto na agricultura capitalista o território é recurso e meio para 

reprodução das relações de produção. É construído sem efetiva 

territorialidade. E o valor de troca sobrepõe no valor de uso. Para o 

camponês geraizeiro, o território é o lugar de realização da vida 

cotidiana, das relações imediatas que tem o trabalho com a terra como o 

principal mediador.  O mundo da natureza não contrapõe o mundo dos 

homens, ao contrário, é parte de uma simbiose historicamente 

elaborada.  

Do mesmo modo, que o território do PARNA GSV contrapõe ao do 

camponês. Na conservação, a territorialidade tem lógica diferente e se 

institui por meio da criminalização das praticas sociais, a queimada, por 

exemplo.  Neste caso, os valores estéticos da natureza são 

contraditórios ao uso e cria mediações para as relações de troca e para 

a captilalização da natureza strictu sensu. O parque não tem valor 

simbólico no mundus camponês, ele é visto como o mecanismo de 

desestruturação do modo de vida, das relações simbólicas e das lógicas 

sociais dos Gerais. GERALDO e JOÃO: (grifos meus) 

 

As comunidades  Gigante e Fonseca localizam-SE no município de 

Botumirim, a cerca de doze quilômetros das margens do rio 

Jequitinhonha, na altura da barragem de Irapé, em atividade a cerca de 

três anos. Também é uma região fronteiriça com outros três municípios, 

Itacambira, Bocaiúva e Turmalina. Entre meio a esses  municípios, 

essas duas comunidades estabelecem relações com as mesmas, cada 

qual tendo como referencia um serviço ou atividade: Botumirim para 

questões políticas, comércio e associativismo; Bocaiúva para mineração 

e outros trabalhos rurais; Turmalina para serviços de  saúde e 

educação; Itacambira para Transporte.  



A sede do município de Botumirim é a mais distante geograficamente, 

de forma que a relação com os outros três municípios justifica a 

heterogeneidade de relações que orientam o modo de vida dessa 

população, que embora predominantemente rural, não estão alheias à 

influência das inovações tecnológicas. (...) A proximidades com 

Itacambira (45Km), remete a uma possível relação com elementos 

coloniais conforme citado por Ribeiro (2006) a partir das proposições de 

Raimundo José da Cunha Matos, em 1837. LEILA: 

  

A partir de 1960, com as transformações econômicas, ambientais, sócio-

políticas e culturais introduzidas pelo processo de modernização da 

agricultura, as práticas alimentares entre os geraizeiros sofreram 

mudanças significativas. Neste trabalho monográfico, apresento uma 

etnografia dos hábitos e costumes alimentares da comunidade de Baixa 

Grande analisando as transformações que ocorreram ao longo do 

tempo, advindas desse processo de modernização e da conseqüente 

perda de acesso ao território pelos geraizeiros, que resultaram na 

redução da diversidade de alimentos, na reelaboração de alguns hábitos 

alimentares e na extinção de outros. Na atualidade a manutenção 

desses costumes singulares se insere num contexto de afirmação 

identitária e luta por direitos territoriais dos geraizeiros, onde o saber 

tradicional e as práticas alimentares cumprem um papel fundamental. 

MARINELHA: 

 

Nesses gerais seus habitantes viviam tradicionalmente de pequenas 

lavouras diversificadas, da coleta de frutos do Cerrado, da criação de 

gado à solta, da produção de farinha, rapadura, óleo de Pequi, óleo de 

Rufão, de um quintal diversificado e, em alguns lugares, da pesca e 

caça. 

(...)  

Na atualidade, conforme descrição feita a partir de trabalho de campo 

na comunidade de Santana, município de Rio Pardo de Minas, 

comunidade atingida fortemente por dois projetos estatais, o da 

monocultura de eucalipto e o Pró-várzea7 e que se encontra hoje em um 

processo de organização para reapropriação de seu território. 

 

                                                 
7
 Programa de aproveitamento das várzeas no Estado de Minas Gerais. 



Primeiro chegou essas plantação de eucalipto que acabou 

com o cerrado e com a água também, foi tudo abaixo, 

depois pra acabar resolveram mexer no rio, um rio que era 

uma maravilha, que ia e vinha em cascata e deu no que 

deu. 

 

O resultado dessas investidas estatais foi de fato a escassez de terra e 

água para viver, mas mesmo com essa escassez ainda podemos ver a 

forma de vida com lastro na diversidade que estrutura o modo de ser e 

viver dos povos dos Gerais, como mostra o relato da moradora da 

comunidade de Santana que vive numa propriedade de três hectares, 

em que tem uma pequena casa ladeada com uma diversidade de 

plantas,  com “camadas”  não ordenadas de plantas, bem próximo da 

casa, rosas, margaridas, arbustos. Numa segunda camada temos a 

manga, abacate, laranja, banana, mamão, alguns pés de pequi. Numa 

terceira temos uma pequena plantação de abacaxi ao lado de uma 

parreira de maracujá e um pouco mais distante uma camada de cana. O 

galinheiro fica ao lado depois do abacate.  

Esta família geraizeira que criava gado, fazia farinha e cachaça antes da 

entrada da monocultura de eucalipto na região ficou com somente três 

hectares de terra e reproduz no seu quintal a diversidade em que vivia. 

A falta de terra limitou a lavoura e impossibilitou a criação de gado. 

Produzem um pouco de feijão um pouco de mandioca e um pouco de 

milho, tudo “pra uso”. Compram cana para produzir cachaça, produto 

que vendem.  

Migram de três a seis meses por ano para trabalhar  no estado de São 

Paulo. Vão todos: a mulher o marido e os cinco filhos. Porém enfrentam  

muitas dificuldades com esse tipo de “saída”, como aconteceu com o 

plantio de tomate, conforme relato a seguir: 

 

Da última ida para Guarapuava, no ano passado o “patrão”8 

nos contratou para tocar 18 mil pés de tomate, precisamos 

até de as vezes chamar uns “camaradas” para dar conta do 

trabalho, ficamos lá seis meses e a plantação deu errado 

por causa do excesso de chuva e o patrão no final não 

queria pagar nada para nós, foi prejuízo pra todo mundo, 
                                                 
8
 O “patrão” é quem contrata os serviços, não é necessariamente o dono da terra, camaradas são pessoas 

contratadas, que vendem serviço por um dia ou mais, ajudantes.  



fizemos uma coisa que não gostamos, ameaçamos ir ao 

ministério do trabalho, pois não tínhamos carteira assinada, 

nem nada e dois dos meninos eram menores, aí o patrão 

nos deu três mil reais, o que deu para pagar a passagem de 

volta e sobrou um troco, mas para uma empreitada dessa, 

com tanto custo é quase nada, fora o perigo do veneno, eu 

mesma já desmaiei duas vezes por causa do veneno, a 

gente fica todo molhado de veneno, eu não gosto que os 

menino mexam com veneno, mas não tem jeito...(relato de 

moradora da comunidade de Santana em outubro de 2009).  

 

A introdução da monocultura de eucalipto no norte de Minas está 

assentada numa perspectiva  de modernização conservadora que parte 

da premissa que a superação do que era considerado o atraso regional 

se daria com a eliminação das formas socioculturais e econômicas 

existentes na região. 

A eliminação de grande parte do cerrado para a implantação da 

monocultura de eucalipto não significou a eliminação do geraizeiro. O 

gerais e o geraizeiro sobreviveram e se reinventaram nos pequenos 

quintais e com pouco terra, porém a escassez cada vez maior de água e 

a proximidade da inviabilização da reprodução social fez emergir um 

processo de resistência ativa, organizada. 

O processo de resistência geraizeira ao projeto monocultural  

estruturou-se na confluência da excessiva pressão sobre seus meios de 

vida e do reconhecimento dos direitos sociais, culturais e ambientais 

violados e do fortalecimento da identidade geraizeira. 

Essa identidade de resistência (Castells, 1999), articulação dos sujeitos 

na construção de resistência ao projeto monocultural, impulsiona a 

construção de estratégias que propiciem a manutenção de suas vidas, 

cultura, economia diferenciadas configurando uma identidade de projeto 

do povo dos Gerais.  

A reapropriação territorial de comunidades geraizeiras atingidas pela 

monocultura de eucalipto acontece a partir da “quebra” da dormência de 

uma resistência velada, mas que se transforma numa resistência 

reivindicatória se multiplicando nas comunidades da microrregião que 

reconheceram possibilidades e capacidades de agir. 

A possibilidade de reconquista das terras após um período de grande 

escassez e das conseqüências que essa escassez traz, estimula um 



pensar a terra de um modo diferenciado. A terra, a água e o cerrado 

passam a ser mais valorizados ainda do que no período pré-eucalipto, 

associado a um valor simbólico que tem a natureza de uma forma geral 

para a vida tradicional local.  Com a constatação de que onde o 

eucalipto cessara algumas nascentes estavam revivendo, e às vistas 

como resultado das primeiras investidas organizadas visando o 

restabelecimento das nascentes, a idéia de retomada do território vem 

contagiando de ânimo muitas outras comunidades para aderir à rede de 

geraizeiros em defesa de seu território. 

Em vários relatos feitos em reuniões transparece a força simbólica que 

tem a idéia de “nascente” denominada nas localidades de “minadouros”, 

mineração, a idéia da volta dos minadouros faz os olhos brilharem e 

provoca muitas reflexões, como a que vem a seguir. 

 

Eu morava na cabeceira da Castainha, hoje estou aqui por 

causa disso: caçando água, agora eles estão querendo 

acabar aqui também, aterrando os minadouros, porque nas 

primeiras águas que cair, essa terra solta entope tudo. 

Quando pensamos em água pensamos em tudo, em todo 

mundo, dependo dela, você também depende, precisamos 

juntar para buscar uma força.  

Há dois anos vem começando a luta, a REPLASA causou o 

encurralamento das famílias da comunidade, as famílias 

foram crescendo e a comunidade ficou sem terra e agora sem 

água, a comunidade resolveu reivindicar as terras, parou as 

máquinas que estavam fazendo o arranquio de tocos e que ia 

acabar de acabar com a água, agora tem que dar um passo à 

frente (morador da comunidade de Raiz) 

 

A terra, a água e o Cerrado, elementos estruturantes e compartilhados 

pelas comunidades, são reinventados a partir da escassez promovida 

pelas políticas desenvolvimentistas.  

A situação do acesso à terra, tanto na comunidade de Raiz como na 

comunidade de Santana, é demonstrativo do processo de expropriação 

da dinâmica da expansão capitalista no campo. Ambas as comunidades 

são constituídas de pequenas propriedades espremidas pela 

monocultura de eucalipto.  



Na comunidade de Raiz onde já foi realizado, mapeamento, 

levantamento de dados sobre a comunidade e sobre seu histórico - em 

trabalho de campo realizado em Setembro de 2009 - e sistematização 

dos dados  a situação fundiária é a seguinte: a comunidade se acomoda 

em área que tem em torno de 800ha, dos quais aproximadamente 130 

ha. são cultiváveis9. Mais de 1/3 da população local vive em menos de 

cinco ha., sendo que a menor propriedade tem 0,5 há e a maior 

propriedade tem 82 ha. Cerca de 30% das famílias da comunidade não 

possui terra, sendo comodatária - mora em terra cedida por parente ou 

amigo; ou posseiro, ocupa a terra, mas não é proprietário. Esse é um 

quadro típico da comunidade, o que levou a  posições como a relatada a 

seguir: 

 

A comunidade contando junto alguns parceiros decidiu lutar 

pelo seu território. Ele já foi demarcado. Antes a 

comunidade tinha boa produção, ficou encurralada pela 

monocultura de eucalipto, rios e córregos secaram. 

Queremos viver, somos raiz de coração e não vamos 

arredar o pé daqui. 

 

Ou ao novo “lema” da comunidade: “Nem que a coisa engrossa, a Raiz 

é nossa”. 

Dessa e de outras formas, pois cada comunidade vem imprimindo um 

tom específico às suas reivindicações, conforme situação e contexto 

específico que vivenciam, os geraizeiros do alto rio Pardo vem 

dinamizando sua rede de reapropriação territorial. 

O caminho de reapropriação territorial e de resistência ao colonialismo 

do saber, colonialismo político, econômico e ambiental conforma um 

novo olhar para o mundo, diferenciado do pensamento único do 

globalitarismo (M. Santos, 2000). MARINELHA: 

 

Uma outra passagem do trabalho de final de curso de Iara Toscano trás 

uma lembrança de Porto-Gonçalves que merece ser transcrita aqui. Nela aquilo 

que de maneira diversas, mas sempre próximas é falado por povoadores de 

comunidades tradicionais e é retomado nas reflexões de seus pesquisadores, é 

sintetizado com rara felicidade.  

                                                 
9
 Com base na informação dos moradores locais sobre suas terras coletada em pesquisa realizada  



Ao contrário do que havia sido divulgado, tais projetos não foram 

capazes de absorver a mão de obra dos habitantes da região e 

contribuíram para a desestruturação da organização social vigente. Para 

Porto-Gonçalves, o que aconteceu no Norte de Minas foi um des-

envolvimento. Ou seja, a população que se encontrava completamente 

envolvida com o meio natural que a cercava, a partir d então tornou-se 

alijada dos usos tradicionais de lidar com a terra e, muitas vezes, foram 

obrigados a migrar para os grandes centros, por não serem 

considerados, por parte do Estado, capazes de lidar com a tecnologia 

empregada, ou mesmo tornaram-se desnecessários, já que as 

monoculturas tecnificadas não carecem de muitos braços para o 

trabalho agrícola. Hoje é comum ver ônibus repletos de nordestinos, 

mineiros e baianos “descendo” para áreas de plantio de cana e café, 

para o trabalho sazonal na região Sudeste do país. Iara Toscano 

Correa, op. cit. Pg. 5. 

 

Se nos colocarmos tanto quanto possível desde  o ponto de vista de 

povoadores que vão de ilhas a chapadas nos sertões roseanos, veremos que o 

que eles reclamam não é o pregresso “que não veio”. Reclamam da perda do que 

havia. Da quebra de um equilíbrio rude e caracaterístico da “vida do pobre”, mas 

algo que propriciava a pessoas, famílias e comunidades um modo e vida cuja 

progressiva exaustão se deve: a) à destruição de sistemas naturais de reprodução 

da vida no bioma-cerrado; b) a processos sociais de cercamento, ilhamento ou 

mesmo expropriação de antigos povoadores de regiões “atingidas pelo 

desenvolvimento”;  c) pela marginalização destas trabalhadores que, não podendo 

cada vez mais sobreviverem segundo modos tradicionais de vida, não são também 

“aproveitados” pelas unidades empresariais de produção de monoculturas de 

mercado. 

O que desde um ponto de vista governamental-empresarial significou a 

chegada do desenvolvimento ao Norte de Minas e, de maneira mais motivada, às 

barrancas das duas margens do São Francisco, foi, de fato, um des-envolvimento  

para a imensa maioria de suas populações tradicionais. Com a “chegada do 

progresso” de que extensões a perder de vista de cana ou eucaliptos são a melhor 

e a mais funesta imagem, elas foram virtualmente des-envolvidas, colocadas fora 

de redutos naturais de reprodução da vida, e também não-envolvidas no 

questionável surto de progresso. Foram simplesmente colocadas à margem do 

novo exíguo mercado de mão-de-obra nas empresas de agronegócio, ou de 

qualquer outro na região.   



A junção destes três já tão conhecidos fatores de quebra da vida 

sertaneja tradicional é percebida não como algo apenas perverso e irreversível. É 

percebido como a irreversibilidade – apesar das frentes populares de resistência -  

de um absurdo. 

 

Uma breve passagem trazida do relatório de Thiago, transcrita acima, 

poderá nos ajudar a trabalhar esta questão.   

Na visão do nativo o resultado final de toda essa situação é: muita água 

em lagoas represadas para saciar o gado dos fazendeiros, toneladas de 

peixes mortos aos urubus, e pescadores utilizando apenas os rios e 

impossibilitados de utilizarem as lagoas, mesmo nas situações em que 

essa ação pode contribuir para a preservação dos peixes.  

 

Pesquisas e estudos entre livros, teses e artigos multiplicam-se hoje em 

dia e uma compreensão do que houve e do que se passa agora nos sertões 

roseano é bastante maior do que o que possuíamos há menos de vinte anos atrás. 

Como um exemplo que  vale mais como metáfora, basta lembrar quando em 2007 

festejamos os cinqüenta aos da primeira edição do Grande sertão, veredas, já um 

número bastante grande de estudos da geografia à teoria literária sobre este único 

romance de João Guimarães Rosa está disponível, em Português e em outras 

línguas.  

Quase tudo o que por agora existe para ser descrito, analisado e 

dialogado a respeito do mundo-sertão, já foi posto por escrito. Quase tudo, no 

entanto, está ainda por investigar e compreender. Aos textos de perfil acadêmico 

devem ser somados os estudos diversos produzidos seja por órgãos 

governamentais em prol de projetos a respeito dos quais há ainda mais 

desconfiança sertaneja do que esperança brasiliense, seja por ONGs 

ambientalistas ou relacionadas à questão da terra e das lutas populares.  

Agora mesmo, pouco após os jornais  anunciarem a possibilidade de 

duas ou três usina atômicas serem construídas nas ribeiras do São Francisco, a 

Comissão Pastoral da Terra prepara o seu terceiro congresso a ser realizado em 

Montes Claros. Acreditamos que a escolha não terá sido ao acaso. Aos 

documentos científicos e técnicos que procuram interpretar espaços, lugares, 

cenários, cenas e ações sociais vividas entre os diversos atores culturais que 

povoam inclusive as comunidades sertanejas aqui descritas, devemos somar os 

primeiros documentos produzidos pelas próprias associações, sindicatos e outras 

unidades sociais representantes seja dos sem-terra, seja dos quilombolas. Eles 

agora começam a nos falar e se fazem ouvir.  



Com uma diferença. Uma diferença que poderá a um primeiro olhar ser 

devida a modos retóricos diversos de dizer e de escrever. No entanto não. Uma 

vez mais e guardadas as nossas diferenças culturais – sempre maiores do que 

imaginamos, sempre menores do que acreditamos poderem ser – estamos diante 

de formas de perceber, compreender e interpretar o que acontece. Formas que, 

para além da diversidade cultural do olhar, tem a ver com o lugar de quem olha e o 

local desde onde quem olha o que se passa, vê o que acontece. Uma vez mais o 

tão antigo dilema da antropologia. A diferença entre o “êmico” e o “ético”. Melhor 

ainda, entre um olhar “de dentro para fora” e um olhar “de fora para dentro”. 

Sabemos que desde pelo menos os anos setenta e, sem cessar, até 

hoje em dia, o bioma cerrado vive uma dos seus tempos de uma dupla 

degradação. Em primeiro lugar a que se realiza sobre a natureza. Talvez não haja 

outro macro-ambiente no Brasil que em tão pouco tempo esteja sofrendo uma tão 

rápida e irreversível (pois o cerrado lenta e precariamente se regenera) 

degradação ambiental. Basta parar em uma qualquer rodovia tronco que vá à Belo 

Horizonte e assistir à sucessão de caminhões carregados de sacos de carvão 

extraídos não apenas da queima do eucalipto, como apregoam os empresários do 

agronegócio, mas de árvores nativas do cerrado, para que se possa contabilizar 

uma apenas forma de agressão impiedosa e crescente à natureza dos sertões 

roseanos10. 

Se somarmos a ação das carvoarias (muitas delas ilegais) com os 

muitos milhares de alqueires destinados ao plantio de eucalipto, quase sempre 

sem respeito à legislação ambiental que obriga a uma reserva de vegetação 

natural por alqueire, e mais as áreas – inclusive de veredas – para plantios de 

monoculturas de mercado, e ainda a perda de águas de veredas (fontes de 

alimentação de vidas e dos rios), das “lagoas criadeiras”, das captações 

exageradas de águas dos rios (inclusive o São Francisco) para a irrigação da soja, 

do milho, da cana e de outros vegetais de mercado, teremos um retrato do que 

hoje em dia acontece em todo o Norte de Minas. Completam este quadro, 

seguidas vezes denunciado entre manifestos de veredeiros e estudos como o 

próprio Projeto OPARÁ, a poluição química do São Francisco através de dejetos 

(sempre negados) da Votorantin em Três Marias, a poluição de rios afluentes, de 

que o exemplo mais persistente é a do rio das Velhas, e outros grandes e 

pequenos atos de agressão ao bioma cerrado, apesar de toda a legislação 
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 Para que se tenha uma idéia do que aqui é dito, não faz muito tempo que uma reportagem de quase uma 

página de O Estado de Minas  comentava o problema da descarga de caminhões carregados de sacos de 

carvão em Sete Lagoas e outras cidades do entorno de Belo Horizonte. Em alguns casos a tal ponto era 

longa a fila de caminhões que um deles poderia tardar de quatro a seis dias para descarregar sua negra 

carga. 



ambiental em vigor e de iniciativas como a do Projeto Manuelzão, da Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

Em segundo lugar, a que se realiza contra as pessoas, famílias de 

comunidades cujos depoimentos povoam com sobras os nossos relatórios 

pessoais de pesquisa de campo e, entre citações de textos e depoimentos de 

entrevistas, são reproduzidos em partes aqui neste relatório de síntese.  

A seqüência de longas passagens de relatórios pessoais traça o perfil e 

realiza, sob diferentes olhares - de pesquisadores estudantes de graduação a 

professoras doutoras ou doutorandas -  diferentes interpretações do passado e do 

presente das comunidades tradicionais estudadas.  Uma outra seqüência deixada 

para o que seria a conclusão deste relatório completará este quadro coletivo. 

Lemos nos depoimentos que em praticamente todas as comunidades 

vive-se um elo entre passado e presente em que momentos de pequena conquista 

de territórios antecedem ou sucedem momentos de conflito, de lutas de resistência 

e também de ameaças de expropriação total ou de realização de perdas 

territoriais. Elas vão da redução das terras de moradia e, sobretudo de trabalho, 

das comunidades, através de um cercamento que quase sempre imprensa uma 

povoação de “Fracos”, entre o rio e a fazenda (em vários casos ainda de gado e 

também “tradicionais”). Terras “de solta”, “de sobra”, como preferimos chamar aqui, 

algum dia territorializadas  e transformadas em um embrião de comunidade, vivem 

em maioria até o momento presente uma tripla perda das condições mínimas de 

sua reprodução: a) são cercadas fisicamente, até o limite em que na relação entre 

a redução territorial versus o aumento demográfico torna inviável a permanência 

de pessoas e famílias e provoca uma auto-exlusão de famílias e de pessoas, 

sobretudo os mais jovens; c)  são privadas ou bastante dificultadas de acesso a 

fontes essenciais de vida como, em primeiro lugar a água, e, depois, as áreas de 

pesca em lagoas ou de coleta de lenha e outros produtos do cerrado11; c)  são 

obrigadas a conviverem com um ambiente, entre o rio e as terras, a cada dia mais 

degradado. Os rios e, sobretudo, o São Francisco, assim como as “lagoas 

criadeiras” oferecem cada vez menos peixes e nada indica que esta condição será 

revertida, segundo os pescadores profissionais e os moradores das comunidades 

barranqueiras.  As poucas terras de terá firme em pequena medida são reservadas 
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 Certa feita, ao final dos anos oitenta, estávamos no Andrequicé onde convivemos por quatro dias com 

Manuelzão, Dona Didi, sua esposa e outras pessoas do povoado. Todo cercado, a não ser por uma única 

saída para a rodovia entre  Belo Horizonte e Brasília, e mais alguns rumos cerrado adentro. Em um fim de 

tarde ouvimos um aviso desde o auto-falante da igrejinha do lugar. Um emissário da fazenda de 

eucaliptos que cerca Andrequicé anunciava que a partir do dia seguinte estava proibido o acesso de 

pessoas da comunidade para além das cercas de arame farpado, com o objetivo de catarem galhos secos 

do chão para usarem como lenha. A empresa proibia aos que cercara o acesso a uma sobra dos eucaliptos 

inútil para ela própria.  



para tempos de pousio e se degradas ano a ano. As ilhas e as “crôas”, sempre 

instáveis e dependentes da vontade do rio, são procuradas por um número cada 

vez maior de agricultores locais como, não raro, o último e único lugar de plantio 

garantido de lavouras de subsistência e mínimos excedentes. As veredas, as 

fontes ancestrais de vida e água nos gerais, são arrasadas para o plantio de 

monoculturas, ou são ocupadas por pequenos agricultores comunitários como 

último reduto de solo fértil em terra firme. 

O depoimento dado a Thiago e duas vezes transcrito neste relatório 

desenha com fidelidade o como o que acontece é percebido. O que para nós, 

vindos “de fora”, é contraditório e exige uma interpretação  que integre o saber de 

ciências, para eles, os “de dentro”, é absurdo. E todas as possíveis explicações 

conhecidas não “dão conta” de dizer o que se passa.  

Já há anos atrás, com outras diferentes e semelhantes palavras das dos 

interlocutores de Thiago e dele próprio, Manuelzão, nas aforas do Andrequicé, 

tentava nos oferecer a sua interpretação para o que acontecia entre as terras por 

onde ele andou dias e anos de sua vida “conduzindo boiada”.  O que estava 

acontecendo era visível. Os seus motivos não, já que para ele faltavam categorias 

como “a expansão capitalista no campo”. O que para nós são conceitos e teorias, 

para eles é uma realidade sensível em excesso, fácil de ver, difícil de 

compreender.   

 Pois quando nos mais diversos sub-biomas do cerrado e territórios dos 

sertões do sertão, o que se vive e vê é: “muita água em lagoas represadas para 

saciar o gado dos fazendeiros, toneladas de peixes mortos aos urubus, e 

pescadores utilizando apenas os rios e impossibilitados de utilizarem as lagoas, 

mesmo nas situações em que essa ação pode contribuir para a preservação dos 

peixes”, qualquer explicação vinda de emissários dos empresários ou de agentes 

governamentais, resulta não somente injusta, mas incompreensível.  

Formas tradicionais de ajuda mútua, de trocas comunitárias e de uma 

quase surda, mas persistente resistência, garantem ainda a existência de 

comunidades que, mais do que “tradicionais” são, como as veredas do cerrado, 

“sobreviventes”. Chama a atenção o fato de que na maior parte dos depoimentos, 

o que mulheres e homens reclamam não é mais a devolução de parte ou do todo 

do que ao longo dos anos lhes foi sendo tomado.  Raros os casos em que um 

território de origem tornado uma terra cercada é objeto de uma movimentação 

comunitária ou mesmo de associações que nos últimos anos congregam 

lideranças das comunidades tradicionais.  

O que se reclama é a apenas preservação do mínimo restante. As terras 

cercadas, se possível estendidas em favor da comunidade até limites mais justos. 



O acesso a fontes de água e recursos animais e vegetais do rio, de lagoas, das 

ilhas e da terra firme do cerrado. A supressão ou pelo menos um controle mais 

efetivo das ações empresariais ou mesmo governamentais (barragens, parques 

naturais) que aportam novas versões de um mesmo processo excludente e 

expropriador, em nome de benefícios e progresso que, fora casos e situações tidas 

como excepcionais e quase sempre “para os outros”, pouco o nada trazem às 

comunidades das ilhas às chapadas.  

A comunidade contando junto alguns parceiros decidiu lutar 

pelo seu território. Ele já foi demarcado. Antes a 

comunidade tinha boa produção, ficou encurralada pela 

monocultura de eucalipto, rios e córregos secaram. 

Queremos viver, somos raiz de coração e não vamos 

arredar o pé daqui. 

 

Este depoimento “nativo” dado a Marinelha e transcrito em seu relatório 

traduz com fidelidade o que, entre um lado e o outro ocorre em todo o sertão 

roseano. As perdas comunitárias de sobrevivência e reprodução ao menos de uma 

vida como “no tempo de antes” chegam a um limite extremo na maior parte das 

comunidades remanescentes. Em várias delas há um processo aberto de 

demarcação e de reconhecimento governamental de um território popular. Uma 

resistência antes cultural com perdas jurídicas sucessivas soma-se agora a formas 

mais efetivas de luta.  

Podemos encerrar este tópico retomando idéias esboçadas no começo 

de nossa Segunda Margem, e estabelecer aqui uma classificação das 

comunidades populares de acordo com a situação geo-jurídico-política de seus 

territórios no presente momento. 

Para estabelece diferenças e oposições, podemos apenas lembrar a 

existência, e a seguir deixar de lado três formas de comunidades locais. Para duas 

delas a palavra “comunidade” aplica-se de forma adequada. Em uma apenas como 

uma artificiosa metáfora.  

Esta última modalidade é a dos novos condomínios entre a periferia 

“classe A” das cidades e o seu entremeio rural próximo. As outras duas são 

polares por outros motivos. Coloquemos de um lado as comunidades tribais não 

incluídas aqui entre as nossas comunidades tradicionais, de que o exemplo mais 

próximo é o de aldeias xakriabá no município de Januária. Coloquemos do outro 

lado as neo-comunidades de chegantes de fora, não raro, de outras regiões, 

cenários de experiências de vida em comum com vocações confessionais, entre 

néo-espiritualidades vindas do exterior, e algumas novas religiões ou surtos 



confessionais aqui gerados. Raros no Norte de Minas, elas estão bem mais 

presentes no entorno de Brasília e dela para o Norte, cerrado e Amazônia acima. 

Outros exemplos são os das novas pequenas comunidades relacionadas, com 

diferentes nomes e vocações,  a práticas orgânicas de pequena agricultura e a 

ideais de uma vida “simples e natural”. A disseminação de experiências 

comunitárias de socioeconomia solidária deverá gerar entre as já existentes e as 

que surgem em todo o país, novas formas de vida e/ou de trabalho coletivo na 

região. 

Após a seqüência de depoimentos de pesquisa, dentre as que 

queremos, compreender como comunidades tradicionais podemos destacar, entre 

o passado remoto e o absoluto presente, quatro modalidades. Algumas delas são  

exemplificadas em nossos relatórios de pesquisas, outras são apenas  nossas 

conhecidas de passagem ou de leitura. 

a) A comunidade tradicional consolidada – aquela que possui o seu 

território original - intacto ou moderadamente reduzido - oficialmente reconhecido 

em seus plenos direitos de posse e uso. Ela está geográfica e socialmente 

estabelecida e não se encontra em processo de conflito aberto com confrontantes 

de qualquer espécie, mesmo quando situada em uma porção originária do que 

temos chamado aqui de terra de sobra.   

b) A comunidade tradicional cercada – aquela que mesmo não 

enfrentando situações de ameaça de expropriação, deslocamento ou pura e 

simples expulsão de seu território de origem, está agora reduzida a uma porção 

comunal de terras exíguas e cercadas por fazendas confrontantes, ou por 

unidades governamentais de reserva ambiental. 

c) A comunidade tradicional ameaçada – aquela que enfrentou no 

passado e segue enfrentando hoje ameaças de perda total, ou de perda parcial de 

tal monta, que o seu território tornaria a vida coletiva inviável. Na variedade dos 

processos de confisco, expropriação ou expulsão os agentes de poder são 

conhecidos: a expansão capitalista do agronegócio através da ampliação de 

fazendas empresariais de monoculturas; o poder público através da construção de 

barragens, ou por meio da fundação de unidades de conservação que excluem 

totalmente a presença de unidades populares em seu interior, ou limitam 

fortemente o território e as formas de exploração da natureza de comunidades do 

seu entorno.  

d) A comunidade popular em formação -  não tão invisibilizadas quanto 

no passado, mas ainda ocupantes do que entre terras de negócio e terras “do 

governo”,  surgem aqui e ali pequenas  novas comunidades de estilo tradicional. 

Elas não devem ser confundidas com as que virão logo a seguir. São em geral 



fruto de um desdobramento de uma comunidade antecedente ou, com mais 

freqüência, o pequeno território de ocupação sempre precária de novos 

“chegantes”.  

e) A comunidade tradicional em modernização – aquelas em que o 

qualificador “tradicional” aplica-se ainda pelas raízes da memória, mas que em 

função do local em que se localizam, através da chegada de ondas de néo-

migrantes ou por efeito de sua inclusão em áreas periféricas de modernização 

provocada, sofrem, elas próprias, um crescimento exponencial e uma conseqüente 

pré-urbanização. Inúmeras pequenas cidades e povoados com comércio 

estabelecido ao redor de Montes Claros e outros cidades dos sertões roseanos 

são bons exemplos. Por outro lado, qual grande ou média cidade sertaneja de 

agora não terá tido uma semelhante origem? 

f) A comunidade tradicional modernizada - aquelas que, à diferença das 

anteriores, estão ou estiveram incorporadas a projetos governamentais e/ou 

empresariais de modernização da agricultura, como as novas comunidades 

irrigantes ao longo do rio São Francisco. O Projeto Jaíba, estudado por Luciene 

Rodrigues, e referido no relatório de Elisa Cota, foi até agora a maior experiência 

de transformação de um grande território ribeirinho em uma rede de néo-

comunidades modernizadas de pequenos e médios agricultores.  

g) As comunidades assentadas ou re-assentadas – aquelas que 

resultam de ações governamentais; as primeiras como projetos de assentamentos 

da reforma agrária; as segundas como efeito do deslocamento coletivo de 

populações tradicionais atingidas pela construção de barragens ou deslocadas de 

seus territórios de origem pela criação de unidades governamentais de proteção 

ambiental. 

h) As comunidades acampadas – aquelas que vemos ocuparem 

terrenos ao longo de rodovias ou porções de propriedades sob questionamento 

jurídico, à espera de uma solução governamental para a sua fixação em um 

assentamento.  

 


