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CARTA MANIFESTO DAS MULHERES E HOMENS VAZANTEIROS 

 

À sociedade brasileira 

Quem lhes dirige esta Carta somos nós Vazanteiros. Chamam-nos de 

Vazanteiros porque a nossa agricultura está associada aos ciclos de enchente, 

cheia, vazante e seca do rio São Francisco. Somos um povo que vive em suas 

ilhas e barrancas, manejando suas “terras crescentes”, tirando o sustento da 

pesca, da agricultura, do extrativismo e da criação de animais. 

A nossa origem se perde nos tempos, anteriores à chegada dos primeiros 

europeus, que se atreveram a subir o “Opará” – o “rio mar” ou “sem rumo definido”, 

na língua Tupi – batizado pelos colonizadores como rio São Francisco. Dos índios, 

hábeis remadores e pescadores, herdamos o ofício de transportar pessoas, cargas 

e de buscar nas águas e vazantes do São Francisco o nosso alimento e o alimento 

daqueles que subiam o rio, fincando suas posses e fazendas de gado. Uma 

história muito bem documentada dos primeiros anos de nosso país, mas cujos 

registros se referem apenas ao povo “graúdo”, os que foram denominados 

“desbravadores”. Nós, o povo “miúdo”, apenas agora estamos dando conta da 

importância de recontar a nossa própria história. 

Se pudessem nos ver todos juntos, perguntariam porque tempos em 

comum a pele escura, da cor de nossos irmãos e irmãs africanos. 

Responderíamos que não esta cor, mas a nossa origem africana nos permitiu 

habitar as margens deste rio, resistindo à malária. É que o Velho Chico em seus 

tempos de revolta, quando anualmente as chuvas o faziam estender suas 

margens, transformando-o em “rio mar”, enchia seus braços e “lagoas criadeiras”, 

abastecendo-as com peixes, cobria os seus barrancos com o lameiro, mas 
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também criava condições para que a malária infestasse os alagadiços, afastando 

temporariamente nossos irmãos índios, e também os brancos europeus. 

Assim, pelo fato de podermos conviver com a malária, desenvolvemos esse 

outro ofício: o de conviver com o rio nas enchentes como nos períodos de 

calmaria, transportando, pescando e plantando nas primeiras vazantes o milho, 

arroz, feijão, mandioca, abóboras, batata doce e tudo mais que os brancos 

precisavam em sua aventura de conquistar e habitar a nação brasileira. 

Foi um aprendizado de mais de quatro séculos, de convivência com as 

terras altas, com os barrancos moldados pelos lameiros fertilizados e com as 

“terras crescentes”, com suas ilhas em permanente mobilidade. Pois é assim, uma 

ilha nunca é a mesma no ano seguinte. Assim como ela aqui se forma, ela também 

desaparece e ressurge acolá, dependente que é da cheia. Se o rio toma uma terra 

aqui, ali ele a devolve, e ela cresce renovada, por isso “crescente”. 

Assim, tirando peixe, cereais, legumes, frutos e outros alimentos que 

sustentavam e ainda sustentam muitos de nossos irmãos brasileiros, nós pudemos 

viver, durante todo este tempo, entre as terras altas, margens e “terras crescentes”, 

subindo ou descendo o rio, recantilados, como um “grande quilombo”, invisível às 

elites que dirigiam o nosso país. Crescemos também com nossos irmãos e irmãs 

nordestinos vitimados pelas grandes secas. Enquanto estas mesmas elites 

ignoravam o drama desta gente, nós os acolhíamos, como chegantes, 

enriquecendo nossa tradição cultural. Vivemos todo este tempo com muitas 

dificuldades, explorados pelos latifundiários, mas eles também precisavam de nós, 

do nosso trabalho, dos alimentos que produzíamos. 

Talvez tenha sido esta nossa mobilidade, esta nossa adaptabilidade, essa 

necessidade de não sermos vistos, que nos permiteiram sobreviver. Por muitos 

anos vivemos no silêncio, mesmo em tempos de sofrimentos, como aconteceu 

quando os fazendeiros, já livre do perigo da malária, estenderam suas posses em 

cima das nossas. 

A partir do ano de 1950, eles nos expulsaram das terras altas, das margens 

dos rios, assassinando muitos de nós, dispensando nossos serviços, e diziam que 

os tempos eram outros, era a vez de um outro Brasil, do Brasil moderno, dos 

empresários, das máquinas, da grande produção. A esta violência, a este 

sofrimento, respondemos tomando rumo em direção às ilhas, último recanto ainda 

não cobiçado pelos brancos. As ilhas são do rio e ele, “generoso” com os 

“vazanteiros”, nos garantiu lugar, peixes, terra fértil para trabalhar, para quem não 

tinha mais para onde ir. 
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Por incrível que possa parecer, agora, depois de mais de 400 anos, querem 

nos expulsar, o povo Vazanteiro, das margens e terras altas que nos sobraram, 

das ilhas, das “terras crescentes”. Depois que destruíram milhares de “lagoas 

criadeiras”; poluíram com esgotos, agrotóxicos e metais pesados o nosso rio 

(vejam o que acontece em Três Marias MG, onde os rejeitos da Votorantim Metais 

já mataram cerca de 200 toneladas de peixes, conforme investigação do Ministério 

Público Estadual); degradaram os Cerrados, berço de nossas águas, com as 

grandes monoculturas de soja, eucalipto, café e cana; transformaram nossas 

matas em carvão, enfim, inundaram grandes extensões de nossas melhores terras 

para construção de barragens para geração de energia, as quais alteraram 

irremediavelmente os ciclos naturais do rio; depois de tudo o que fizeram vêm nos 

dizer que os territórios onde habitamos: terras altas, ilhas e margens – de onde 

tiramos o nosso sustento e ajudamos, ainda hoje, tantos a se alimentar, é área de 

“preservação ambiental”, e que devemos sair daqui. 

 

 Queremos ser reconhecidos, termos os nossos direitos garantidos, 

direito ao uso de nosso território, às terras altas, margens, ilhas e às 

“terras crescentes”; 

 Queremos a concessão de uso das terras da União nas margens do 

São Francisco, que estão sendo hoje usadas ilegalmente por 

fazendeiros, que com violência nos expulsam e nos proíbem do 

acesso; devemos ter prioridade na concessão destas terras; 

 Queremos que o INCRA priorize de imediato a desapropriação das 

áreas de fazendeiros que estão em conflito com os Vazanteiros, e 

implante um modelo de reforma agrária que respeite nossa forma de 

viver e de produzir. 

 Queremos que cessem a degradação do rio, de seus afluentes, de 

suas cabeceiras, nascentes e áreas de recarga; 

 Queremos que o Cerrado e a Caatinga sejam preservados e 

aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 131/2003) que 

os torna “Biomas Nacionais”; que os povos dos Gerais e da Caatinga 

sejam apoiados em suas diversas iniciativas de acesso e uso da 

terra, que preservam os ecossistemas; 

 Queremos que as carvoarias sejam submetidas a rígido controle, 

quando não reprimidas e coibidas; 

 Queremos a intensificação das investigações, seguida de punição e 

medidas imediatas de controle, correção e impedimento da poluição 
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por metais pesados, como a provocada pela empresa Votorantim 

Metais, em Três Marias – MG; 

 Queremos dar a nossa contribuição na recuperação dos peixes, das 

“lagoas criadeiras”, na recomposição de sua vegetação, de acordo 

com o nosso jeito de produzir e viver. Por isso, precisamos de uma 

legislação ambiental e de políticas públicas apropriadas; 

 Queremos a multiplicação de Reservas Extrativistas em toda a bacia 

do rio São Francisco, para preservação, controle e uso sustentável 

das comunidades ribeirinhas e vazanteiras, geraizeiras e 

caatingueiras; 

 Queremos que sejam multiplicados em comunidades de toda a bacia 

do São Francisco os Agentes Ambientais Voluntários, capacitados 

pelo IBAMA e investidos de autoridade para o controle e coibição de 

danos ao meio ambiente e promoção de sua preservação; 

 Queremos ter respeitado o nosso direito à educação em todos os 

níveis, e que o ensino reconheça e estimule o nosso jeito de viver, de 

produzir, de conviver com o rio; 

 Queremos ter respeitado o nosso direito à saúde, a estradas, a 

transporte até as sedes dos municípios; 

 Queremos acesso à eletricidade, que se faça investimentos em 

formas alternativas de produção de energia, suspendendo a 

construção de novas barragens que expulsam famílias e degradam 

ainda mais o rio e o povo do rio. 

O rio São Francisco não pode ser recuperas, revitalizado, como vocês 

agora estão dizendo, sem nó, o povo Vazanteiro. A história conta, é nosso dever, 

nosso direito e obrigação dos senhores. 

Ilha da Ingazeira, Manga – MG, 27 de maio de 2006*  

                                                 

 

 � 
 Assinam 62 representantes de 12 comunidades vazanteiras e entidades representativas, presentes 

no Encontro de Vazanteiros do Alto e Médio São Francisco (Ilha da Ingazeira Manga/MG, 26/05/06). 
Minas Gerais – Manga: Ilha da Ingazeira (40 famílias), Ilha do Pau Preto (60 famílias), acampamento 
do MST Valdir Júnior (70 famílias); Município de Matias Cardoso: Ilha da Ressaca (44 famílias), 
Quilombo da Lapinha (19 famílias); Buritizeiro: Comunidade Gerais de Calixto (20 famílias); Januária-
MG: Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Vazanteiros de Januária (1200 
associados); Itacarambi: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Vazanteiros (350 
associados) e Comunidade Remanso (38 famílias); Bahia – Barra: Ribeirão (9 famílias); Serra do 
Ramalho: Reserva Extrativista São Francisco (11 comunidades, 600 famílias); Malhada: Quilombo 
Parateca / Pau D‟Arco (600 famílias); Bom Jesus da Lapa: Quilombo de Piranhas (70 famílias) / Ilha 
da Canabrava (300 famílias). Apóiam este documento entidades e pessoas presentes no Encontro: 
MST, CPT (Comissão Pastoral da Terra – Minas Gerais e Bahia), CPP (Conselho Pastoral dos 
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TEMPOS E ESPAÇOS EM COMUNIDADES TRADICICONAIS DE MINAS 

GERAIS - Apresentação  

 

Alessandra Fonseca Leal 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

Tomados no seu conjunto e lidos na unidade de cada um, os  relatórios do 

projeto Tempos e Espaços nas comunidades rurais no alto e médio São Francisco, 

Minas Gerais – uma pesquisa interdisciplinar sobre permanências e mudanças de 

modos de vida em comunidades rurais ribeirinhas pretendem “olhar” e 

compreender o “situado sertão”, desde uma dupla diferença.  

. A primeira é aquela em que um aparente mesmo “sertão do Norte de 

Minas Gerais”  desdobra-se em suas várias e diferentes faces. Faces que são as 

de uma natureza que vai das nascentes do rio São Francisco, em plena Serra da 

Canastra, até lugares por onde os velhos vaporzeiros o cruzaram durante anos e 

anos, rio-abaixo (descendo para o Norte) ou rio-acima (subindo para o Sul). Um 

múltiplo universo de diferentes e até quase opostos espaços, lugares, territórios, 

paisagens, cenários que vão das ilhas e corredeiras do interior do grande rio, até 

as chapadas altas, em direção ao “sertão seco” entre os dois vales, o do São 

Francisco e o do Jequitinhonha.  

Faces que são também as dos lugares sociais, comunidades onde ao longo 

dos anos, desde muito tempo ou apenas agora, recentemente, pessoas, famílias e 

grupos humanos “assentaram” em ilhas, em barrancas e beiras d rio, em veredas e 

vazantes, em porções quase áridas do sertão, onde ele já é quase mais a caatinga 

do Nordeste do que o sertão de grandes águas, veredas e lagoas dos escritos de 

Guimarães Rosa.  

Entre um trabalho de campo e outro nós encontraremos sertanejos que 

raramente usam para si mesmos este nome. Homens e mulheres que preferem 

dizer de si mesmos os nomes de seus trabalhos: pescadores, lavradores, 

vaporzeiros, ou os nomes que lhes emprestaram os lugares naturais do sertão de 

sertões: ilheiros, beradeiros, barranqueiros, vazanteiros, veredeiros, chapadeiros, 

caatingueiros, geralistas. É com eles que nos encontraremos. 

                                                                                                                                               
Pescadores – Nordeste), CAA NM (Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas), RENAP 
(Rede Nacional de Advogados Populares), Cláudia Luz (Departamento de Ciências Sociais da 
UNIMONTES) e João Zinclar (repórter fotográfico).  
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De outra parte, ao lado de um recorte mais geográfico, um outro recorte 

também acompanha os nossos trabalhos. Sob a aparência apenas ilusória de que 

os sertões nortemineiros são palco de “antigas civilizações ganadeiras”, como os 

seus pioneiros povoadores, após os povos indígenas que eles mesmos ajudaram a 

massacrar e a expulsar, e que por a parte apenas as mais arcaicas e passadistas 

“comunidades tradicionais” podem se encontradas, eis que nos vemos frente a 

frente com um também diacrônico cenário múltiplo indicador de vários tempos. Ao 

lado de “velhas comunidades”, encontramos nos imensos espaços percorridos por 

nossas pesquisas,  terras de quilombos, assentamentos e acampamentos de 

movimentos de luta pela terra, neocomunidades recém estabelecidas.  

 

No estudo sobre o homem no vale do São Francisco 

coordenado por Donald Pierson (1972) a população 

sanfranciscana é informada como ocorrendo em sua 

realidade social uma diversidade de modos de vida 

diferenciados no médio curso do rio pelos vínculos entre o 

humano e a natureza. Dependendo da localização ecológica 

em que se encontram inseridas, as populações que aí vivem 

são identificadas pelo vinculo com o sítio ecológico em que 

se encontram localizadas. Assim, nas veredas situavam-se 

os veredeiros, nas chapadas os chapadeiros ou geraizeiros, 

nas vazantes os vazanteiros e aqueles vivendo nas margens 

do rio São Francisco, os barranqueiros e, por fim, na 

caatinga, os caatingueiros. Todas essas populações 

tradicionais são identificadas contrastivamente e em sua 

contrastividade se auto-identificam como tal. Essa 

diversidade de etnicidade ecológica, como conceitua Parajuli 

(1996) no caso da Índia, deriva da transição entre biomas 

assim como ocorre no curso médio sanfranciscano devido à 

transição entre o cerrado, a caatinga, mata seca e mata 

atlântica. (COSTA, ) 

 

A citação acima está logo no começo do trabalho de João Batista de 

Almeida Costa: Tempo reversivo e espaço transfigurado - etnocídio nas veredas do 

sertão. Ela bem poderia ser tomada como um “mote” do propósito que 

fundamentou nosso projeto múltiplo de pesquisas. Tal como listamos acima, aos 

nomes de categorias culturais de sujeitos do sertão sanfranciscano, poderíamos 

acrescentar ainda outros como os ilheiros, os beradeiros e os barranqueiros, que 



 

 

8 

aparecerão aqui como trabalhadores da terra – pequenos proprietários rurais ainda 

livres, mas cada vez mais encurralados entre áreas de preservação ambiental, 

como o Parque Nacional Grande Sertão: Veredas – e extensões cada vez mais 

amplas, mais ilimitadas e mais vazias de biodiversidade e de uma humana 

sociodiversidade, devido à expansão crescente do agronegócio, que invade e 

destrói os biomas naturais que vão dos campos gerais à caatinga, ora em busca 

pura e simples do carvão da queima das árvores do cerrado, ora pela senda de 

desnudamento de paisagens naturais e de comunidades humanas, de que, hoje 

em dia, o eucalipto e a soja são exemplos de maior força do que o próprio gado 

que por muitos anos e alguns séculos respondeu pelo frágil e precário povoamento 

dos sertões cujos cenários e sujeitos entretecem quase tudo o que João 

Guimarães Rosa escreveu.  

Cenários e sujeitos que em outros momentos nos aparecerão, em outros 

relatórios do projeto, como pescadores artesanais do rio São Francisco. Seja com 

o for, as mudanças entrevistas em seus tênues começos por investigadores como 

Donald Pierson, lembrado acima, e recontadas de passagem por João Guimarães 

Rosa e, de forma bastante mais vivida e dramática nos depoimentos do ex-

vaqueiro e condutor de boiadas Manuelzão, estão presentes de forma ora mais 

esboçada, ora mais substantiva em praticamente todos os trabalhos de campo que 

constituem em suas unidades e no seu todo o percurso de nosso projeto. 

Afinal, seja como cerrado, seja como sertão, os territórios, os espaços e 

lugares, as paisagens e cenários, o entretecer de natureza e cultura, na sua ainda 

multiplicidade de seres vivos e, entre os humanos, de diferentes “atores-autores do 

sertão”, ao mesmo tempo “não existem mais” como aqui e ali sugeria Manuelzão, 

e, no entanto, persistem e, com o podem, se reproduzem através de antigas e 

novas alternativas de resistência à “chegada do estranho”, ao carvoamento, ao 

deserto verde dos eucaliptais e à ambição dificilmente controlada dos semeadores 

de soja, algodão e outros produtos que bem mais enriquecem o agronegócio 

anônimo do que favorecem a vida das pessoas que ainda trabalham a terra, ou 

que migram “daqui para ali”, ou “dali pra longe”, em busca de qualquer trabalho. 

Este é o “mundo do sertão” que os trabalhos a seguir tratarão de descrever 

e analisar entre os seus ora próximos, ora diferentes olhares. Tudo parece “ser 

como sempre” e, no entanto, mesmo o que “parece nunca ter mudado” está cada 

vez mais cercado pelo que “chegou de fora e veio pra ficar”. Como o povoado de 

Andrequicé, onde morreu Manuelzão, com uma única saída para o mundo de fora, 

e cercado por todos os lados pelos eucaliptos de uma única empresa.  

No entanto, inúmeros modos de vida, inúmeras formas patrimoniais de 

obter do rio ou da terra a “comida na mesa”, inúmeras formas culturais de viver e 
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pensar a vida, inúmeras comunidades de ilheiros, barranqueiros, vazanteiros, 

veredeiros, e outros tantos nomes e modos de ser e de viver, e também os 

quilombolas, os assentados e os acampados da reforma agrária, enfie, povos 

sertanejos de vários nomes, destinos e vocações.  

Um ainda não existente mapa dos sertões roseanos que apagasse as 

cidades grandes, médias e mesmo pequenas, e que apagasse ainda – agora com 

bons motivos – quase tudo o que o agronegócio impõe e implanta, deixaria ver, a 

olhos que quisessem ver, inúmeras e tão diversas pequenas comunidades 

tradicionais. Sobre elas, suas difíceis realidades, seus modos de trabalho e vida, 

suas mudanças, entre as interiores e desejadas e as impostas e indesejáveis, 

estaremos falando através de doze diferentes depoimentos.  

 

Parte um – o sertão lido e pensado  

 

Dividimos o resultado de nosso trabalho em três partes: o sertão lido e 

pensado, o sertão visto e vivido, e o sertão pensado e vivido. A parte um contém 

três estudos, dois deles francamente teóricos e um outro documental, tomando a 

obra de Guimarães Rosa como uma primeira leitura dos diferentes cenários, 

trânsitos e vidas sertanejas. A parte dois trás oito trabalhos todos eles resultantes 

de pesquisas diretas de campo. O fato de serem estudos realizados através do 

que antropólogos uma etnografia, não dispensa alguns deles de uma abertura 

teórica relevante. Finalmente, a parte três completa nosso estudo multifocal com 

quatro estudos, em parte documentais e, em parte, etnográficos. Até porque os 

seus autores são conhecedores com graus variáveis de vivência pessoal nos 

cenários de sertão abordados por eles em seus trabalhos.  

O critério de nossa seqüência para a primeira parte é virmos de estudos 

mais francamente teóricos e abrangentes em direção a um olhar mais 

geoantropológico e mais próximo aos cenários de todos os outros estudos.  O 

critério para a segunda parte é puramente geográfico. Sabemos bem que entre “rio 

e beira rio” costuma-se dizer que se “desce” rio abaixo, à medida que se “sobe” de 

sul a norte, isto é, do cerrado dos sertões mineiros aos sertões da caatinga 

nordestina.  

Nossos estudos da parte dois começam com os camponeses produtores de 

leite e queijo na Serra da Canastra, no sul de Minas, onde o rio São Francisco 

nasce, passam pelas águas de Três Marias, chegam a Pirapora e Buritizeiro, onde 

o São Francisco começa a ser navegável e terminam logo rio-abaixo, num 

pequeno povoado chamado Barra do Pacuí. 
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Finalmente, os trabalhos da parte três tratam do Norte de Minas e das 

questões que justificam nosso Projeto de uma maneira mais abrangente. Eles 

oscilam entre o local e o regional, entre a antropologia, a geografia, a sociologia e 

a economia, mais do que os da parte dois. 

 

Andréa Maria Narciso Rocha de Paula nos trás finalmente aos cenários que 

em suas diferenças sertanejas, irão se desdobrar ao longo de toda a parte dois. 

Em Concepção do rural sertanejo nos sujeitos da literatura de João Guimarães 

Rosa, ela relê passagens da obra de Guimarães Rosa associando justamente os 

espaços-lugares da vida e a vida vivida por personagens, como o enternecedor 

menino Miguilim, em seus lugares-espaços de vida. Deixemos que por um 

momento ela nos revele sua proposta. Ela está em uma súmula de seu trabalho 

que deverá não aparecer na forma final de seu estudo. 

 

Nosso objetivo neste trabalho é compreender através dos 

personagens das estórias narradas por João Guimarães 

Rosa a concepção do mundo rural no vivido, no percebido e 

no imaginado no sertão do Norte de Minas Gerais. A 

literatura de João Guimarães Rosa, ao representar o espaço 

indica uma cartografia espacial com nomes de lugares com 

coordenadas geográficas precisas e identificadas 

acompanhadas pelos causos, prosas dos habitantes do rural 

sertanejo. Podemos refletir que as representações do 

espaço através dos tempos de tradição e modernidade, de 

interpretações subjetivas do mundo, de nossas ações 

socializadoras, transformam as pessoas, as paisagens, as 

regiões, os lugares. 

 

Parte dois - O sertão visto e vivido 

 

Em Tem gente no parque: as relações entre agricultura camponesa e 

espaços territoriais especialmente protegidos – o Parque Nacional da Serra 

da canastra, Minas Gerais, Cristiano Barbosa discute uma questão que nos 

acompanhará entre semelhantes e diferentes situações, ao longo de alguns de 

nossos trabalhos. As mudanças ocorridas em regiões entre a “serra” e o “sertão” 

que envolvem, de um lado, a acelerada expansão de monoculturas de mercado, 

através de iniciativas de empresas do agronegócio. E, de outro lado, a criação de 
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diferentes áreas de proteção ambiental. No começo de seu estudo Cristiano 

Barbosa diz: 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a modernização 

da agricultura provocou a supressão de extensas áreas 

nativas de Cerrado na região Norte de Minas, retirando os 

camponeses de suas terras ou subjugando-os aos 

interesses do capital agroindustrial. O plantio de florestas 

exóticas nessa região, para abastecer de carvão as 

indústrias siderúrgicas, destruiu as nascentes de vários 

afluentes são-franciscanos, comprometendo a 

navegabilidade do rio e o abastecimento de água da região 

Nordeste do país. Segundo Oliveira (1992), em reação a 

esses impactos, o governo federal, pressionado pelos 

movimentos ambientalistas, criou, em 1972, o Parque 

Nacional da Serra da Canastra - PNSC. 

 

Nas terras adjacentes à nascente do São Francisco veremos como esta 

dupla e rápida mudança afeta produtores tradicionais de leite e queijo (o conhecido 

“queijo canastra”) e, bem mais adiante, no trabalho de João Batista Almeida Costa, 

uma situação semelhante – agora acompanhada de um olhar mais amplo e 

teoricamente sustentado – afeta pequenos agricultores camponeses às margens 

de um outro recente parque nacional. 

Dois estudos de campo deixam a agricultura e as questões de diretas de 

posse e uso de terras e mergulham um na grande represa de Três Marias e, outro, 

nas corredeiras do São Francisco, entre as cidades de Pirapora e Buritizeiro, 

metros acima de onde num sempre recordado passado barcas e, depois, vapores, 

partiam rio-abaixo em direção ao Norte de Minas e ao Nordeste do Brasil.  

Saudades da vazante geral: conhecimento ecológico local e percepção das 

mudanças ambientais na pesca do alto-médio são Francisco, Minas Gerais, 

envolve um trabalho de uma natureza algo diversa de todos os outros. Resultante 

de uma pesquisa realizada por uma bio-ecóloga, Ana Paula G. Thé, o estudo 

procura dar conta dos conhecimentos patrimoniais que pescadores artesanais 

(mas profissionais) da represa de Três Marias possuem, repassam de uma a outra 

geração e empregam em suas atividades pesqueiras. 

Segundo a autora. 

A exploração da natureza por comunidades tradicionais se 

fundamenta num conjunto de crenças e saberes no uso dos 

recursos naturais, fundado nas tradições culturais e na 
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vivência empírica do ambiente próximo. Pescadores 

artesanais, alvos deste estudo, dependem diretamente das 

variações dos ciclos ambientais e da bioecologia dos 

recursos pescados. Mantêm uma associação íntima com o 

sistema aquático e com os peixes, desenvolvendo 

conhecimentos e compreensões imprescindíveis para a sua 

sobrevivência na pesca.  

 

Apesar do teor “etno” de seu detalhado trabalho, Ana Thé não deixa de se 

associar a nossos outros autores, em descrever e denunciar mudanças recentes 

de modos de vida e de atividades de pesca, em boa medida alterados e 

depreciados em função de crescentes mudanças  políticas e ambientais que, 

afetando o todo do sistema hídrico da represa e do rio, afetam de maneira direta as 

condições de trabalho e reprodução da vida dos pescadores. 

De igual maneira Sandra Regina Tôrres Dumont, em Alguns aspectos do 

modo de vida do pescador, descreve alguns aspectos da atividade profissional 

de pescadores artesanais associados a cooperativas de pesca em Pirapora e 

Buritizeiro. Ela os classifica, etnografa  os modos de pesca nas corredeiras e 

reserva uma atenção especial à organização social do trabalho, desde o acerto de 

“tempos e espaços” de pesca em locais devidos das corredeiras do São Francisco, 

até a sua comercialização. 

Assim como no mar, os pescadores das cidades estudadas 

também territorializam espaços de pesca no rio, nomeando e 

dividindo lugares.  Tanto nas corredeiras de Pirapora, como 

em Buritizeiro os espaços são disputados por grupos 

existentes e que pescam há muito tempo no lugar. Este 

sistema restrito de pesca foi sendo repassado por gerações e 

gerações, envolvendo grupos de netos, sobrinhos e filhos de 

pescadores, conseguindo assim manter as relações sociais 

na forma de pescar. 

 

Joycelaine Oliveira nos deixa ainda dentro do rio São Francisco. Mas agora 

os tempos e os espaços são outros. Enquanto em Sandra e Ana o tempo é o 

presente e os espaços são lugares naturais-sociais da represa e do rio desde onde 

se pesca, em Joyce (também Joycelaine) o tempo é o passado, o exercício é o da 

memória, os lugares são os caminhos do rio por onde em “outros tempos” subiam 

e desciam vapores.  
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O tecer das lembranças barranqueiras trás como interlocutores, velhos 

“vaporzeiros do São Francisco”, hoje aposentados, e as suas lembranças sobre os 

seus muitos anos de condução de vapores entre Pirapora e Juazeiro, muitas 

terras-acima, muito rio-abaixo.  

 

Escolho os vaporzeiros e remeiros, como meus atores 

sociais de pesquisa, por fazerem parte de um marco da 

história do rio que foi a “Navegação do São Francisco”. Por 

serem eles os representantes vivos de um passado não tão 

remoto assim, em que se vivia o São Francisco como um rio-

estrada. Uma estrada de águas por onde, rio abaixo e rio 

acima, eram transportadas gentes, bichos e cargas. Assim 

sendo, o meu foco não é a história da navegação em si, mas 

a ciranda da vida que girava em torno das viagens. Os 

“lembrares” é que são importantes, e, neles, a vida que viaja 

em e entre as suas águas.  

Estudar a vida das águas e dos homens do Rio São 

Francisco é entendê-los como correnteza, como fluxo, como 

movimento, como travessia... O rio é um lugar que se 

permite viajar, um lugar que viaja, um lugar em movimento. A 

sua natureza de correnteza possibilitou que os homens 

construíssem suas histórias de vidas em seus espaços, num 

encontro de homens e águas que seguem juntos. Em 

geografias híbridas, ziguezagueando entre uma margem e 

outra, cenários de vidas, pontilhavam o tempo e o espaço 

das águas em movimento. 

  

Deixemos que Geraldo Inácio Martins diga o que pretendeu realizar em As 

confluências do campo na cidade – trabalho, territorialidades e vivências na 

materialização da agricultura urbana.  

 

... o texto está organizado em três partes, a saber: a) 

conceitos e definições sobre a agricultura urbana; nessa 

parte do trabalho faço uma reflexão teórica a respeito dos 

processos e situações que condicionam as atividades 

agrícolas nos entremeios urbanos, bem como, algumas 

características socioespaciais e dinâmicas produtivas; b) 

Agricultura urbana e meio ambiente - nessa parte do texto 
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demonstro como a agricultura urbana está intimamente 

relacionada com questões referentes ao meio ambiente; c) A 

organização dos espaços da agricultura urbana - nessa 

parte apresento algumas questões gerais sobre as práticas 

agrícolas urbanas, além de refletir sobre “roças” urbanas 

como um complexo de atividades solidárias. 

 

Além de uma criteriosa descrição de alternativas de prática de uma 

agricultura urbana de subsistência e de pequena venda local em Pirapora, Geraldo 

trás outras duas oportunas contribuições ao conjunto de nossos trabalhos. Ele 

aporta uma consistente revisão de estudos sobre esta prática, quase invisível. E 

ele dá a ver, justamente, uma atividade que compromete de maneira exclusiva ou 

complementar, em todo o sertão sanfranciscano, um número grande e crescente 

de homens e de mulheres, e que até agora recebeu uma atenção extremamente 

limitada do ponto de vista da compreensão de sua prática e de seu significado. 

Maria das Graças Campolina Cunha e Samuel do Carmo Lima saltam para 

a “outra margem” do São Francisco e chegam até terras situadas entre ele e o rio 

Formoso. Ali, no enorme município de Buritizeiro, ocorre em nossos dias um dos 

mais acelerados e destruidores processos do carvoejamento e de implantação de 

monoculturas, dominadas pelo eucalipto e pela soja. Como em outros cenários de 

vida e trabalho de povoadores de comunidades tradicionais, também em Capão 

Selado as famílias camponesas enfrentam um verdadeiro “cercamento” pelo 

agronegócio. Não havendo ainda perdido para a agroindústria as suas poucas 

terras, eles se vêem cada vez mais “sem ter para onde ir” e, na verdade, quase 

“sem ter como sair”.  

Na introdução de A memória e o rio – um estudo sobre as agriculturas 

camponesa e comercial nas cabeceiras do rio Formoso em Buritizeiro, Minas 

Gerais a autora apresenta a sua proposta: 

O tema desta pesquisa teve como objetivo o estudo das 

transformações socioambientais e culturais ocorridas nas 

cabeceiras do rio Formoso, afluente do rio São Francisco, no 

município de Buritizeiro, Norte de Minas Gerais. Até a 

década de 1960, o município apresentava uma população 

predominantemente rural e as cabeceiras do rio serviam 

como espaço de reprodução do modo de vida e trabalho 

camponês. Com a introdução de atividades capitalistas no 

campo, a partir da década de 1970 as famílias camponesas 

foram expropriadas de suas terras e migraram para a 



 

 

15 

cidade, acelerando a urbanização do município. A 

metodologia baseou-se em revisão bibliográfica, pesquisas 

documentais, pesquisas de campo, entrevistas abertas e 

história oral realizadas com famílias camponesas e 

trabalhadores rurais. O processo de desenvolvimento 

econômico no campo nas cabeceiras do rio Formoso 

consolidou as desigualdades sociais, envolvendo as famílias 

camponesas e o ambiente, através das novas formas de 

produção. 

 

Se o trabalho de Maria das Graças Campolina Cunha descreve 

acontecimentos e mudanças em áreas predominantemente rurais do município 

nortemineiro de Buritizeiro, a pesquisa de Lucimar Magalhães Albuquerque 

envolve uma experiência de economia solidária realizada por mulheres da cidade 

de Buritizeiro. Seu trabalho tem o mérito de trazer, entre tantas carências, 

mudanças perversas e desequilíbrios, o relato de uma experiência muito simples, 

mas que, em sua escala própria, pretende ser uma entre outras possíveis 

respostas à dominância de uma economia de mercado.  

Em Aprender com o buriti: rever a lição do Cerrado, Lucimar primeiro 

apresenta o que é a socioeconomia solidária. Em seguida ela mapeia experiências 

mineiras, para enfiam chegar ao “projeto Chico Fulo”, do Buritizeiro. A dimensão 

propriamente pedagógica de sua abordagem trás também uma outra diferença 

entre seu trabalho e os outros aqui apresentados.  

  

A experiência escolhida para tal estudo envolve um grupo e 

quatro de seus subgrupos praticantes em pequena escala de 

ES, com uma forte marca de sustentabilidade do 

ecossistema do Cerrado, denominado “Chico Fulô”. Ele está 

localizado no município de Buritizeiro, no Noroeste de Minas 

Gerais, e em comunidades situadas nas proximidades das 

margens do rio São Francisco. 

Durante a pesquisa buscamos conhecer como se realiza a 

experiência e, sobretudo, como se realiza a formação do 

agente solidário. Ao mesmo tempo, procuramos 

compreender a relação entre a sua prática e a sua trajetória 

profissional. Procuramos não perder de vista o contexto 

sócio-político do movimento denominado Economia 
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Solidária, e o espaço em que se realizou a pesquisa. Assim, 

tendo um pé em uma Geografia dos espaços de vida e 

trabalho numa estreita relação entre espaço-tempo e 

técnica, nosso estudo tem o seu outro pé em uma Psicologia 

de formação do sujeito solidário e sustentável. 

Consideremos, ainda, que o empobrecimento e 

desenraizamento dos moradores do campo e da periferia 

das cidades da região fazem com que se percam as 

“crônicas” culturais e individuais dos eventos tradicionais 

experimentados (PEREIRA, 2004). Em um mundo dominado 

pela presença da mídia de realidades distantes 

descaracterizando o dia a dia em todos os momentos e 

domínios da vida, até mesmo a memória do acontecer se 

perde no tempo compreendido entre duas gerações. 

  

A vida, o trabalho e as representações da natureza em Barra do Pacuí 

é a contribuição de Rodrigo Herles dos Santos para o nosso Projeto. Em uma 

pequena comunidade de uma maioria de povoadores negros e mestiços, no 

município de Ibiaí, às margens do rio São Francisco e não longe do lugar onde o 

pequeno Pacuí nele deságua, Rodrigo centra a sua investigação não tanto nas 

relações sociais diretas, mas nas representações através das quais sobretudo os 

homens do povoado vêem-se a si mesmos como agentes de trabalhos rústicos de 

agricultura e, sobretudo, no modo como tais representações incidem sobre a 

própria natureza por eles trabalhada e socializada. Tal como em outros estudos 

aqui presentes, a pesquisa de Barra do Pacuí procura delinear um modo de vida 

típico de uma comunidade tradicional, como outras em todo o Norte de Minas, 

cercada de muito perto pelo arame farpado das fazendas da região. 

 

Parte três – o sertão pensado e vivido 

 

Tempo reversivo e espaço transfigurado: etnocídio nas veredas do 

sertão é o trabalho de João Batista de Almeida Costa. É também um dos estudos 

que mais associa a pesquisa documental oriunda de trabalhos de campo no Norte 

de Minas com uma reflexão teórica.  Tal como Rodrigo Herles dos Santos, são 

também as representações sociais de homens e mulheres de um outro espaço de 

natureza e sociedade existente nas brechas entre fazendas do agronegócio e uma 

unidade de preservação ambiental, no caso, o Parque Nacional Grande Sertão 
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Veredas. A diferença está em que aqui a preocupação é mais a atribuição de 

identidades. 

Neste artigo trato de uma dessas populações étnicas, as 

gentes das veredas. Sua identidade nasce do 

reconhecimento de diferenciação frente a outros grupos 

humanos com quem historicamente estabeleceram e 

estabelecem relações na área geográfica em que se 

encontram situados e denominados chapadeiros e 

campineiros. No contraste entre seus modos de vida, apesar 

das semelhanças porque se vinculam a uma identidade 

maior, a sertaneja, cada um desses grupos humanos se 

auto-identifica como sendo veredeiros, ou chapadeiros ou 

campineiros.  

 

E esta identidade constrói-se através dos modos de ocupação de porções 

específicas de territórios sertanejos e, também, por meio da maneira como este 

“habitar” gera formas peculiares de trabalho e de relação com o meio ambiente. 

Assim, João Batista trabalha primeiro o que ele chamará de “espacialidades 

veredeiras”, tais como o espaço agrícola; o espaço pastoril veredeiro; o espaço 

extrativista das gentes das veredas e, finalmente; o espaço estrutural-relacional 

veredeiro. Situados todos em um mesmo amplo – e delimitado – espaço de 

natureza, é a forma de relação com este mesmo espaço de natureza socializado 

pelo trabalho humano que uma mesma identidade comum toma sub-dimensões 

relevantes.  

Em um segundo momento o autor passa de uma geo-antropologia dos 

espaços a uma antropo-história das temporalidades veredeiras. O que lhe permite 

concluir seu trabalho assim: 

Diversas temporalidades marcam a trajetória das 

populações veredeiras que vêm sendo transformadas em 

chapadeiras. Há o tempo de origem, emergido a partir do 

abandono no tempo da divisão e do tenente Felão. Há o 

tempo do carrancismo quando os coronéis da Guarda 

Nacional usando de violências ou intermediando benefícios 

do Estado para as populações interioranas mandavam e 

desmandavam no sertão. Há o tempo dos direitos emergidos 

após a Constituição de 1988 que propiciou tornarem-se 

cidadãos, pois passaram a deter o título de eleitor que lhes 

abriu a possibilidade de receberem benefícios dos governos 
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municipal, estadual e federal. Nesse mesmo tempo, a 

implantação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas 

propiciou serem beneficiados com alguns benefícios e 

direitos por meio da ação da FUNATURA que se coloca 

como intermediária entre a população veredeira retirada do 

parque e os governos e suas políticas públicas. E, por fim, a 

temporalidade que atualiza em uma outra elipse do tempo, o 

tempo do carrancismo, quando os aspectos que o marcavam 

são revividos de outras formas. Resulta nesta trajetória o 

etnocídio dos veredeiros e a emergência de uma outra 

etnicidade, os chapadeiros federais, uma população 

vinculada ao governo federal por meio de uma entidade 

ambientalista que media a relação população e Estado. 

 

Por onde se compreende que ações políticas impostas, associadas ao 

predomínio de novas atividades predatórias de ambientes e de comunidades, 

alteram não apenas culturas patrimoniais e modos de vida tradicionais, mas as 

próprias identidades sociais construídas com e através do trabalho produtivo, cujas 

condições se perdem aos poucos, ou são alteradas em pouco tempo. 

A nova fronteira da agroexportação e a questão agrária no Norte de 

Minas, resultante de pesquisas e estudos de Luciene Rodrigues e de Ivo  das 

Chagas, é o trabalho mais abrangente, em termos de território considerado, e é 

também o trabalho de mais acentuada vocação  socioeconômica. O propósito de 

seus autores foi o de  analisar os efeitos de natureza econômica e ambiental 

decorrentes da introdução aceleradas de monoculturas de soja e café em uma 

ampla área do Norte de Minas. Assim eles definem seus objetivos.   

A introdução de lavouras voltadas para a agroexportação 

(soja e café)  está acarretando modificações estruturais nas 

formas de ocupação, uso da terra e relações de trabalho no 

campo, com impactos negativos na agricultura familiar. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo analisar 

algumas conseqüências econômicas e ambientais da 

ampliação dessas monoculturas para as estratégias de 

sobrevivência dos agricultores familiares. A partir dos dados 

obtidos na pesquisa, este estudo identificou os municípios 

da Região especializados na produção de soja e café por 

meio do cálculo do índice de concentração normalizado 

(ICn). Em seguida discutem-se algumas das possíveis 
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conseqüências para o modo de vida e reprodução dos 

agricultores familiares e para o ecossistema local resultantes 

da produção dessas plantations bem como implicações para 

o desenho de políticas de desenvolvimento agrário e 

regional.  

 

O estudo documental de Luciene e Ivo soma-se a todos os outros – mas 

agora com o reforço de números e a evidência de dados, para dar a ver, uma vez 

mais, que a implantação de monoculturas do interesse do agronegócio não tem 

resultado em benefícios sequer econômicos significativos para as populações 

locais. A um evidente empobrecimento rápido e possivelmente irreversível dos 

arcaicos e frágeis ecossistemas do cerrado, deve ser acrescido todo o peso social 

pago por famílias e comunidades tradicionais que vêm perdidas as já precárias 

condições de reprodução material e cultural de suas vidas, sem um benefício 

advindo de um desenvolvimento que, completamente alheio a uma alternativa 

social e solidária de produção de bens e de distribuição de seus frutos, amplia o 

empobrecimento, corrói modos tradicionais de vida e acelera processos já penosos 

de migração.  

Tradicionalidade e Modernidade: Processos de re-territorialização e 

agronegócio em Minas Gerais é a contribuição de João Cleps Jr. Seu trabalho 

pode ser lido como uma leitura que dialoga com o de Luciene Rodrigues e Ivo das 

Chagas. Seu artigo aborda desde um ponto de vista da Geografia, O texto trata 

fundamentalmente das diferentes territorialidades, com foco sobre a região Norte 

de Minas. O estudo pretende ser uma base para a de compreensão dos conflitos 

sócioambientais nos espaços estudados. Segundo o seu autor. 

O aprofundamento da noção de território e territorialidade 

pelos grupos sociais implica em novas questões para a 

compreensão do espaço rural, com o fortalecimento de 

categorias e identidades coletivas, as quais têm participado 

das reivindicações territoriais que, em grande parte, 

felizmente ainda não viraram mercadorias. Para estudo dos 

processos sociais presentes nos territórios, recorremos aos 

conceitos de movimentos socioespaciais, conflitos e 

conflitualidade. Tentamos desenvolver a idéia de que os 

conflitos e movimentos sociais possuem um geograficidade, 

ou seja, estão inscritos na terra, possuem uma espacialidade 

ou uma territorialidade.  
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Categorias geográficas e não-geográficas importantes na 

pesquisa são também abordadas, como as 

populações/comunidades tradicionais ou camponesas. São 

abordadas ainda duas categorias básicas de identificar a 

natureza sociogeográfica de um processo social, que são 

rural e urbano. 

As populações tradicionais – que são predominantemente as 

formações sociais que caracterizamos como rurais - se 

contrapõe ao projeto que consolida a dicotomia entre 

sociedade e natureza e afirma a superioridade da primeira 

em relação a segunda. Exemplos empíricos de populações 

tradicionais são os sitiantes tradicionais, comunidades 

quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, os grupos 

extrativistas e indígenas. 

 

Frente a este quadro seria “uma outra economia” uma possível alternativa? 

Vimos já no trabalho de Lucimar Magalhães Albuquerque, no município de 

Buritizeiro, uma pequena, mas convincente resposta sertaneja. As redes de 

comércio solidário no Alto e Médio São Francisco, de Geiza Daise Gumiero 

Cleps, estende a um território nortemineiro bastante mais amplo este mesmo olhar 

de esperança. Nunca grandes projetos, como aqueles trazidos pelas 

agroempresas, de que o Projeto Jaíba seria o melhor exemplo. Mas uma rede de 

várias e crescentes pequenas experiências de produção, beneficiamento, troca e 

comercialização em outras bases. Um esforço radicular e sempre de pequena 

escala nunca tanto para gerar “desenvolvimento”, mas para buscar tornar viável e 

fértil a prosperidade.  

Assim, em suas próprias palavras, a proposta da autora de nosso segundo 

estudo sobre a socioeconomia solidária. 

 

...tem como principal objetivo identificar e espacializar os 

principais empreendimentos de socioeconomia solidária 

existentes na região do Alto e Médio São Francisco. Para 

atender tal objetivo realizou-se um levantamento do 

referencial teórico e empírico sobre a temática, o que 

possibilitou a geração de um banco de dados sobre 

instituições que desenvolvem ou apóiam o comércio 

solidário em Minas Gerais e, mais especificamente, na 

região mencionada. Foram realizadas também várias 
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pesquisas e consultas em Instituições Governamentais, 

Estatais e Organizações Não-governamentais. Dentre estas 

se destacam a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES); o Sistema de Informações de Economia 

Solidária (SIES); a Rede Solidária; o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES); o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE); e as publicações do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 

A autora parte de um levantamento das instituições que desenvolvem o 

comércio solidário no Brasil, em Minas Gerais e no Alto e Médio São Francisco, 

objetivando chegar a um mapeamento das redes de comercialização fundadas na 

teoria e na prática da socioeconomia solidária, a fim de demonstrar os fluxos de 

comércio de tais redes. Para isso ela lança mão de trabalhos anteriormente 

produzidos e publicados, ao lado de alguns mapas encontrados no Atlas da 

Economia Solidária no Brasil (SIES – 2008). 

Se uma das estratégias sociais viáveis frente ao avanço da economia 

capitalista no Brasil e no Norte de Minas é a prática e a expansão de iniciativas e 

de redes de experiências de socioeconomia solidária, uma outra, mais conhecida e 

também bastante bem documentada é a luta de trabalhadores sem-terra pela 

reforma agrária. 

A contribuição de Antonio Maurílio de Alencar Feitosa, a luta pela terra no 

norte de minas e processo de territorialização do movimento dos 

trabalhadores rurais sem-terra, trás para o Norte de Minas a descrição de uma 

experiência em curso entre as tantas existentes nos sertões do Norte de Minas 

Gerais. 

Segundo seu autor,  

A presente pesquisa tem como objeto de estudo analisar a 

luta dos trabalhadores rurais sem terra no Norte de Minas, a 

partir da Brigada Camilo Torres. Com o objetivo de 

compreender os princípios e formas de organização de luta 

pela terra no Norte de Minas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra. O referencial fundamenta-se nos 

autores que discutem a questão agrária no Brasil e os 

conflitos entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra e latifundiários proporcionando maior aprofundamento 

sobre o assunto abordado. Os resultados da pesquisa 

sinalizam que a luta pela posse de terra no Norte de Minas a 



 

 

22 

partir da Brigada Camilo Torres é uma conquista do 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra e indicam também 

que a brigada é uma nova estratégia de luta na 

espacialização e territorialização da terra no Norte de Minas. 

Conclui-se que o MST no Norte de Minas é de fundamental 

importância na luta, conquista e resgate da cidadania dos 

excluídos do processo produtivo capitalista. O uso social da 

terra pelo Movimento Rurais dos Trabalhadores Sem Terra 

no Norte de Minas na fazenda Sanharó é referência para 

outros assentamentos da Brigada Camilo Torres. 

 

 

Parte 1 

O sertão lido e pensado 

O CERRADO, OS GERAIS, O SERTÃO  

Carlos Rodrigues Brandão 

 

 

1. O cerrado 

Quando se sobe Minas Gerais acima, depois de Belo Horizonte, ou Centro-

Oeste adentro, em direção a Goiás, a Brasília, palavras como “cerrado”, “sertão”, 

“gerais” começam a ser faladas, aqui e ali. Nem todas as categorias de pessoas 

usam estas palavras, comuns, umas, entre as “gentes do lugar”, outras – ou as 

mesmas – entre cientistas da natureza, ou entre leitores costumeiros de João 

Guimarães Rosa e outros escritores não-nordestinos dos “mundos do sertão”. 

Tal como os personagens das novelas, dos contos e do romance de 

Guimarães Rosa, algumas pessoas habitantes do que a geografia e a ecologia 

classificam como “áreas de cerrado brasileiro”, referem-se aos amplos espaços 

onde vivem suas vidas e exercem seus ofícios, usam essas e outras palavras ora 

no singular, como “cerrado” (quase nunca no plural), ora entre o singular e o plural: 

“os gerais” (quase nunca no singular); “os campos gerais”, “o sertão”, “os sertões”.   

É curioso observar que a palavra “cerrado” é bastante mais comum em 

Goiás e no Tocantins do que no Norte de Minas Gerais. Em anúncios oferta e 

compra de fazendas, nos de jornais que vêm do passado até os dias de hoje, a 

palavra “cerrado” de modo geral caracteriza um tipo de solo entre outros.   
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Os “sertões dos cerrados” foram e seguem sendo vividos e percebidos   

como  mundos sem fim para quem neles vive, ou para quem  viaja neles ou entre 

eles. O “mundo do cerrado” dá-se a ver e percorrer como um quase mar interior. 

Um mesmo oceano ora mais liso, ora mais ondulado, onde as águas são extensas 

terras quase planas, entremeadas de seqüências de morros e, aqui e ali, divididas 

por pequenas e grandes serras. Terras de natureza, lavoura ou pastoreio, 

repartidas também entre o verde do “tempo das águas” e as cores amarelo-havana 

do “tempo da seca”. 

Um primeiro olhar posto sobre os “sertões do cerrado” desvela extensões 

de terras e de águas desmesuradas, onde os horizontes em qualquer direção 

podem ser sempre alargados para mais além. Quando se está dentro de uma 

floresta, o horizonte é quase sempre o de um círculo muito pequeno. É preciso sair 

dela para se ver a imensidão. No cerrado não. É de dentro dele que se percebe 

que ele sempre parece estar indo até mais do que a vista alcança.  

Quem atravessa as suas vastidões do alto ou por terra, mas com pressa, o 

cerrado parece ser um uniforme espaço quase único, áspero, monótono e sem 

qualquer atrativo. Algumas pessoas podem mesmo imaginar o cerrado de um 

modo quase semelhante a como Euclides da Cunha descreveu a caatinga do 

Nordeste, um dos ecossistemas com que o cerrado faz divisa: seca, espinhenta, 

intratável e quase indomável. 

Nada mais distante da verdade, O cerrado é verde quando chove, e chove 

nele a metade de quase todos os anos, pelo menos. De modo diferente da 

caatinga, o cerrado se apresenta como um bioma em uma equilibrada relação com 

a água. Não devemos esquecer que boa parte dos rios que formam as principais 

bacias hidrográficas do Brasil: a Amazônica, a do São Francisco e a do Prata, 

nascem nos chãos do cerrado e correm por entre as suas terras longo tempo. Este 

sistema ecológico dos “sertões de dentro”, e que alguns poetas e ambientalistas 

lembram como sendo “o pai das águas” drena a água em todas as direções do 

País e multiplica espécies vegetais e mesmo de fauna em variedades bem maiores 

do que se imagina quando não se o conhece mais de perto.  

Quando visto de passagem, sobretudo no período entre maio e outubro (se 

ainda não choveu), o cenário do cerrado aos dos lados da estrada em apenas 

pouca coisa parece menos hostil do que o da caatinga. Poucas árvores esparsas, 

raquíticas e retorcidas. Quase todas sem flores e muitas sem as folhas. Um solo 

avermelhado, arenoso e seco. Uma fauna pobre e escondida. Nada do que 

caracterizaria a verdura, a umidade e a força da vida da Amazônia mais acima, ou 

da encantadora Mata Atlântica, mais ao Sul, mais a Leste. 
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Mas a um olhar de afortunado viajante atento a amoroso, entre outubro (se 

já choveu) e abril, revela entre o que há para ver, para cheirar e para sentir, um 

cenário inteiramente diverso. A abundância das águas e a rara beleza de alguns 

grandes rios - mais belos, no entanto, na “seca”, com as suas águas límpidas e as 

suas praias de alvas areias brancas, como o Araguaia e o Tocantins - e pequenos 

riachos de águas alegres e cristalinas.  

E este olhar atento haverá de contemplar as árvores carregadas de folhas 

verdes e duras. E algumas delas dependuradas de flores, de uma rara beleza e de 

frutos bons para comer e bons para curar.  E um corpo sensível aos tons e sons do 

cerrado haverá se saber sentir a variação dos tempos e ares do clima ao longo de 

um mesmo dia.  E saberá esperar a magia de quando sobre a terra seca e os 

sares quentes, desabam vindas de um céu que se acinzenta em minutos, as 

longas e generosas chuvas que tudo reverdecem e revivificam. E que quando 

passam e clareiam os ares, devolvem ao cerrado momentos de um raro céu 

cristalino, com amanheceres e crepúsculos que deram fama aos horizontes de 

leste e de oeste no Planalto Central. 

Retomemos uma trilogia de sentidos já ensaiada nas primeiras páginas 

deste texto. Já que se trata de pensar espaços, lugares, territórios, paisagens e 

cenários em que natureza e cultura há o tempo se entrecruzam, tomado no seu 

sentido mais amplo, podemos reconhecer três idéias-imagens para a palavra 

“cerrada” e para o que ele evoca. São três imagens-de-idéias interligadas que 

descrevem dimensões de algo que parece ser, a olhos apressados, uma mesma 

“coisa” uniforme e pouco diferenciada.  

A primeira idéia-imagem é enunciada de modo geral por alguém situado 

fora dele. Fora do mundo do cerrado.  Então ele é um quase sinônimo dos “sertões 

de dentro”. De maneira especial cerrado então se confunde com as amplas 

extensões do Planalto Central. Todo o Centro-Oeste, entre o Triângulo Mineiro e 

partes dos dois “Mato Grosso” brasileiro sugerem o cerrado. 

Em uma segunda compreensão, bem mais delimitada geograficamente, o 

cerrado equivale a uma entre as outras formações bióticas de uma área central, 

não-litorânea e abaixo da Floresta Amazônica, entre partes de São Paulo e 

fronteiras do Nordeste e do Centro-Oeste justamente com a Amazônia.  

Em um mesmo amplo território do Brasil, a formação cerrado ao mesmo 

tempo abriga e concorre com outras, como as veredas, os campos rupestres, os 

campos úmidos estacionais, as matas de galeria, e as florestas de interflúvios. 

Veremos adiante, em aqui neste primeiro informe e em relatórios de subprojetos, 

as vocações naturais e culturais destas subdivisões do cerrado e do sertão. 

Retenhamos por agora a idéia de que em um amplo e diferenciado chão dos 
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sertões do interior do País, do ponto de vista de sua vocação biótica, o cerrado é 

uma entre outras alternativas  naturais de  formação ecológica, onde  a flora e, 

secundariamente, a fauna são os  principais atributos de diferença entre o cerrado-

sertão e outras área e paisagens do país. Sendo internamente uma formação 

dominante sobre todas as outras, é esta formação biótica a que acaba por 

denominar todo um território geográfico que se torna reconhecido como: “cerrado”, 

“o cerrado”. 

Hoje em dia compreende-se que o cerrado abarca pequenas porções de 

São Paulo; uma boa parte do Oeste e do Norte de Minas Gerais - os “Gerais” da 

“Minas” de João Guimarães Rosa, que nos espera adiante; praticamente todo o 

estado de Goiás e uma porção também muito grande do Tocantins; partes 

importantes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e enclaves na Amazônia, 

assim como, em menor escala, no Nordeste2.  

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele é menor 

apenas do que a Floresta Amazônica e possui uma área superior a 180 milhões de 

hectares. Calcula-se que ao tempo do “Descobrimento”, o cerrado ocuparia no 

Brasil algo próximo a 25% do território atual do País. Este amplo e multiforme 

bioma estendia-se de enclaves na Amazônia a São Paulo e a partes do Nordeste, 

especialmente na Bahia. Ocupava praticamente tudo o que hoje em dia é o estado 

do Tocantins, Goiás, o Norte de Minas Gerais, e boa parte dos dois Mato Grosso. 

De certo modo esta distribuição não mudou muito. Alguns estudiosos acreditam 

que no seu todo e entre as suas várias diferenças o cerrado ainda ocupa algo 

próximo a de 25% das terras do Brasil.  

Ele representa uma das vinte e cinco áreas naturais do Planeta 

consideradas como críticas do ponto de vista da conservação, dada a riqueza 

ainda presente de formas de vida vegetal e animal, e dada a ameaça crescente a 

esta biodiversidade. 

No item situação geográfica do cerrado e seu clima, do capítulo 1: 

vegetação do cerrado, do livro: cerrado – caracterização, ocupação e perspectivas, 

organizado por M. N. Pinto, George Eiten detalha mais a área territorial de domínio 

do cerrado3. 

O Brasil Central inclui a parte sul  do Mato Grosso, todo o 

Estado de Goiás, Tocantins (ex-norte de Goiás, Mato Grosso 

                                                 
2
 

 �  Ver a Introdução de Plantas do Brasil – espécies do cerrado, de Mário Guimarães Ferri, 

publicado pela EDUSP em co-edição com a Editora Edgard Blucher, em São Paulo, 1969, pg. 10. 
3
 

 �  Editado em 1994 pela SEMATEC/Editora da UNB, em Brasília. A citação está na página 20. 
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do Sul, oeste da Bahia, oeste de Minas Gerais e o Distrito 

Federal. A província do cerrado estende-se para fora do Brasil 

Central em penínsulas: para o norte, cobrindo o sul do 

Maranhão e o norte do Piauí, para o oeste, como um dedo 

fino através de Rondônia, e para o sul, como uma série de 

áreas disjuntas cobrindo um quinto do estado de São Paulo. 

Também ocorre como áreas pequenas e disjuntas em certas 

partes do Nordeste, encravadas na província da caatinga, ao 

longo da borda entre a caatinga e a floresta atlântica. ... O 

cerrado é quase totalmente tropical. (EITEN, 1994)  

 

Uma terceira idéia-imagem nos apresenta o “cerrado” como um tipo próprio 

e bem específico de combinação de solo com outros fatores de produção vegetal. 

Assim, é comum em regiões de Goiás e de Minas Gerais, que a qualidade das 

terras para a agricultura e a pecuária sejam classificadas como: terra de “cultura”; 

terra de “campo”;  terra de “cerrado”. De maneira semelhante, qualidades de terras 

de fazendas podem ser anunciadas como: “terra vermelha”, “terra roxa”, “terra de 

cultura”, “cultura de primeira”. E a “terra de cerrado” será a pior e a mais barata 

entre todas. 

Sabemos hoje que de maneira alguma o cerrado sugere, em qualquer uma 

de suas variedades, um território pobre de variedade de vida animal e vegetal. 

Alguns cientistas chegam a defender oposto. Comparado com outros biomas, o 

cerrado seria uma das áreas naturais de mais rica biodiversidade. Vivem nele 

cerca de 800 variedades de pássaros, entre a ema e o colibri. Há estimativas de 

cerca de 6000 espécies vegetais. Calcula-se mesmo que perto de 40% das plantas 

lenhosas sejam endêmicas do cerrado. Isto significa que elas existem como 

cobertura natural apenas nele. Vale o mesmo para cerca de 40% das espécies de 

abelhas autóctones4. 

Desta maneira um conhecido investigador do cerrado, o professor Mário 

Guimarães Ferri, descreve o rosto visível do cerrado.  

O cerrado tem uma fisionomia peculiar: sobre um tapete em 

que predominam as gramíneas e que reveste o solo de 

maneira mais ou menos completa, desenvolvem-se árvores 

e arbustos, ora isolados, ora em grupos, geralmente 

                                                 

 
 �  Biodiversidade Brasileira – avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, 

utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, vol 5, série: Biodiversidade – 

Cerrado e Pantanal, Brasília, 2002, pg 17 
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tortuosos, de cascas espessas com freqüentes sinais de 

queima, de folhas grandes, simples e divididas, coriáceas, 

brilhantes ou revestidas de numerosos pelos. 

 

Este tipo peculiar de vegetação, que lembra pela fisionomia 

certas savanas da África, era tido como devido à falta de 

água. Era comum chamar-se o cerrado, com efeito, de 

campo seco. Sabe-se hoje, todavia, que em geral o cerrado 

não é condicionado pela escassez  d‟água mas pela pobreza 

dos solos onde se encontra.5 (FERRI, 1969) 

 

Podemos imaginar o cenário do cerrado como sendo formado por dois 

grupos de espécies vegetais interdependentes. Um grupo responde pela formação 

das árvores e dos arbustos de caule grosso e muitas vezes rugoso e tortuoso, o 

que torna a vegetação arbórea do cerrado tão especialmente peculiar.  

O outro grupo de vegetais típicos do cerrado é configurado pelas plantas de 

porte rasteiro, e elas vão desde gramíneas até quase-arbusto. Elas se estendem, 

também, de plantas perenes, resistentes ao período longo da seca, até a grande 

variedade de vegetais que vicejam apenas após as chuvas e durante parte do 

período chuvoso. 

A flora arbórea-arbustiva de caule grosso abrange mais de 

1000 espécies, e os cerrados mais densos podem ter mais 

de 150 destas espécies lenhosas por hectare. Nos cerrados 

mais abertos há menor número por hectare, usualmente 

40/80, e certos campos sujos de cerrado podem ter somente 

10/15 espécies deste tamanho6. (EITEN, 1994) 

 

Falamos de passagem nas diferentes formações bióticas que interagem 

com e no cerrado. Vejamos com um pouco mais de cuidados quais são elas. 

Procuremos compreender o que, afinal, existe no cerrado e cria a vida rica e 

multiforme do cerrado. 

O cerrado: a formação biótica dominante, com árvores baixas e de média 

altura, com troncos retorcidos, ramificações irregulares e casca grossa, proteção 

natural contra o fogo. As folhas são em maioria coriáceas - caem no todo ou em 

                                                 
5.  Mário Guimarães Ferri. Espécies do Cerrado – plantas do Brasil. São Paulo: EDUSP,1969. 
6.George Eiten, op. Cit.  Pg. 26. 
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parte durante o período da seca. Esta vegetação arbórea sobrepõe-se a um tapete 

de estrato herbáceo e subarbustivo. 

O cerradão: a formação biótica mais próxima das florestas e matas do 

Planalto Central. Possui árvores maiores, menos retorcidas e com as cascas do 

tronco menos adaptadas ao fogo. A vegetação arbórea estende-se sobre um 

manto de terra bastante mais ralo de espécies herbáceas e semi-arbustivas 

características do cerrado. 

O campo sujo: é a formação mais pobre em vegetais arbóreos e arbustivos 

de maior porte. Há nele uma predominância de vegetação herbácea rala e semi-

arbustiva. 

A Vereda: onde a água aflora e reúne árvores de vários tipos, com 

predominância das palmeiras Buriti. Seus solos são frescos e aquosos e a vereda 

é fonte de origem de riachos e rios. 

A Mata de Galeria: Em geral mais densa e com mais árvores de grande 

porte, em comparação com o cerradão. É constituída pelas matas ciliares ao longo 

dos rios e alguns vales7. 

A Mata Interflúvis: Florestas de maior porte, em geral nas terras mais bem 

drenadas e com solo menos rico em alumínio, situadas entre rios de maior porte 

que correm na mesma direção. 

Toda a região do cerrado no Brasil sofre hoje em dia uma muito forte ação 

degradadora, devida à multiplicação da exploração pecuária, agrícola e de 

madeiras e minerais. Estudos recentes do Ministério do Meio Ambiente distribuem 

as terras do cerrado em quatro categorias, do ponto de vista da relação entre 

integridade e degradação, e tomando como foco a cobertura vegetal. 

Não-cerrado: são as áreas ocupadas por vegetação não típica do cerrado, 

em algum tempo e de alguma maneira trazida a ele pela ação humana ou por 

outros fatores. São também as áreas de canais e represas que representam 

ocupações aquosas artificiais. Este tipo de área ocupa  49,11% do território 

estudado8. 

Cerrado não-antropizado: são as áreas ainda preservadas na integridade ou 

quase integridade de suas flora e fauna, devido à ausência absoluta e quase-

absoluta de presença e de exploração humana da natureza. Ocupa apenas 

16,77% do território estudado. 

Cerrado antropizado: constituído por áreas naturais com vestígios de ação 

humana. Dentro desta área estão os campos modificados para a pecuária, as 

                                                 
7. Até este ponto as informações foram obtidas da página 16 de frutos nativos do cerrado, cordenado por José 

Antônio da Silva e publicado pela EMBRAPA, em Brasília em 1994. 
8. Biodiversiade Brasileira, op. Cit. Página 19. 
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áreas de vegetação submetida ao fogo para a lavoura, e em regeneração, além de 

áreas naturais relativamente íntegras, mas com alguns sinais de presença e de 

ação humana. Ocupa 17,45%  do território estudado. 

Cerrado fortemente antropizado: áreas já tomadas pela ocupação pastoril 

(pastos de braquiária, por exemplo) ou pela agricultura. Regiões em geral planas e 

atualmente submetidas a processos artificiais de irrigação, incluindo regiões 

submetidas ao reflorestamento de espécies exóticas e uniformes. Ocupa 

atualmente 16,72% do território estudado. 

Em uma síntese, o estudo realizado por uma equipe de especialistas do 

Ministério do Meio Ambiente, com base em uma acurada análise de fotos de 

satélite, demonstra que apenas 1/3 das áreas naturais de cerrado estão ainda não, 

ou pouco antropizadas. Isto é, preservam-se em relativa ou absoluta integridade, 

do ponto de vista de sua biodiversidade, devido à ausência ou à pouca presença 

de intervenção humana. 

 

2. Os gerais, o sertão  

 

Falemos pouco dos gerais. Esta metade do nome de um estado da 

federação ora é lido como complemento da primeira palavra: “as minas gerais”, ora 

como o seu oposto: “minas e gerais”. De Belo Horizonte para baixo prefere-se a 

primeira fórmula. De Corinto para cima alguns – mas nem todos – preferem a 

segunda. Nela, a Minas das minas situa-se abaixo da Minas dos gerais, como duas 

distintas regiões em um mesmo território político e cultural cujo nome duplo é: 

Minas Gerais. A primeira ficou com a ilusória opulência do ouro e dos diamantes. A 

segunda com o pastoreio do gado entre “campo gerais”, que alimentava as bocas 

de senhores e escravos da primeira e permitia a reprodução física de sus vidas.   

Um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, nos deixou uma das até hoje 

mais conhecidas e seguidas descrições do que seja, a palavra e a paisagem: 

“sertão” 

O nome de Sertão ou deserto não designa uma divisão 

política de território; não indica senão uma espécie de 

divisão vaga e convencional determinada pela natureza 

particular do território e, principalmente pela escassez de 

população. O Sertão compreende, nas Minas, a bacia do 

São Francisco e dos seus afluentes, e se estende desde a 

cadeia que continua a Serra da Mantiqueira ou, pelo menos, 

quase a partir dessa cadeia, até os limites ocidentais da 

província. Abarca, ao sul, uma pequena parte da comarca do 
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Rio das Mortes, a leste, uma imensa porção das comarcas 

de Sabará e do Serro do Frio, e, finalmente, a oeste toda a 

comarca de Paracatu situada ao ocidente do São Francisco. 

Essa imensa região constitui cerca da metade da Província 

de Minas, e se estende aproximadamente, desde os 13º até 

os 21º de latitude. Mas não se deve pensar que o sertão 

restrinja à Província de Minas Gerais, prolonga-se pelas de 

Bahia e Pernambuco, e a Província de Goiás, pela qual se 

continua, não é ela toda senão um imenso deserto. (SAINT-

HILAIRE, 1975, p.307) 

 

“Os gerais correm em volta” diz Riobaldo Tatarana ao seu silencioso 

interlocutor. “Em volta” do que? Do sertão. Mas como, se o “situado sertão” “não 

tem começo nem fim”. A passagem completa pode ser lida assim: 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: 

que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, 

eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. 

Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não 

é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é 

onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, 

quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde 

criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de 

autoridade. O Urucuia vem dos montões oeste. Mas que na 

beira dele tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de 

vargens de bom render, as vazantes; culturas que vão de 

mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens 

dessas há lá. O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: 

pão ou pães é questão de opiniães... O sertão está em toda 

a parte9. (ROSA, 1986, p.1) 

 

Ora, no excelente O léxico de Guimarães de Guimarães Rosa, de Nilce 

Sant‟Anna Martins, após repetir a passagem do Grande sertão: veredas, acima, diz  

o seguinte sobre os gerais, dito e escrito sempre no plural e, não raro, acrescido da 

palavra “campos”:  

                                                 
9. João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas, 33ª impressão, Editora Nova Fronteira, 1986, pg. 1. O grifo de 

campos gerais é meu. O grifo de gerais é de Guimarães Rosa. 
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Campos do Planalto Central; lugares desertos e 

intransitáveis, no sertão do Nordeste; campos cobertos de 

erva ou grama; campos extensos e desabitados(NA). // A 

respeito da última passagem, F. Utéza faz o seguinte 

comentário: “Sublinhado por itálicos no texto e determinado 

por um surpreendente singular, „o‟ Gerais, terra do Urucuia, 

erige-se em arquétipo, o que confirma o plural, conforme a 

norma gramatical que lhe segue imediatamente: sem 

tamanho. Incomensurável, esse espaço contém tudo – 

gerais. Fora e dentro, margem esquerda e margem direita, 

singular e plural, montanha e vale, fértil e deserto, vazio e 

cheio, o sertão-gerais nada mais tem a ver com a geografia 

de Minas: O sertão está em toda a parte”10 (MARTINS, 2001, 

p. 248) 

 

Falamos até aqui do cerrado tomando como base textos e conhecimentos 

vindos do campo das ciências. Esperamos que não espante ao leitor uma inversão 

motivada de sentidos ao falarmos agora sobre o sertão. É que em um primeiro 

momento será através da literatura que ele nos será revelado aqui. 

Em Minas Gerais, muito mais do que em Goiás, acredita-se que o “sentido 

de sertão” e a popularidade de seu uso são, em boa medida, uma re-descoberta 

de nomes e de símbolos atribuídas a João Guimarães Rosa. Certamente não 

apenas a ele, mas nunca tão re-lembradas e com tanta intensidade e força 

identitária, se não fossem os seus livros e o seu amor pelo “lugar sertão” e por uma 

auto-imagem de si mesmo como um “ser sertanejo”. Na realidade ele mesmo 

confesso isto. E não apenas ,através de seus personagens, em seu romance, suas 

novelas e contos, mas em uma entrevista. 

Na entrevista a Gunter Lorenz Guimarães Rosa diz isto:  

 

(você) Chamou-me então “o homem do sertão”. Nada tenho 

em contrário, pois sou um sertanejo e acho maravilhoso que 

você deduzisse isso lendo meus livros, porque significa que 

você os entendeu. Se você me chama de “o homem do 

sertão” (e eu realmente me considero como tal), e queremos 

conversar sobre este homem, já estão tocados no fundo os 

                                                 
10.Ediição da EDUSP, em parceria com a FAPESP. Publicada em São Paulo em 2001. O verbete está na página 248. 

O livro de F. Utéza citado é Metafísica do Grande Sertão, na página 66. 
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outros pontos. É que eu sou antes de mais nada este 

“homem do sertão”; e isto não é apenas uma  afirmação 

biográfica, mas também, e nisto pelo menos eu acredito não 

firmemente como você, que ele, esse “homem  do sertão” 

está presente como ponto de partida mais do que qualquer 

outra coisa11. (ROSA, 1979, p.6) 

 

Tal é o sertão, e ele é tanto, quando deixa nas pessoas os sinais de sua 

substância, que o escritor não apenas se quer um “sertanejo”, com deseja que os 

homens do mundo sejam como os sertanejos e que o mundo dos homens seja um 

“grande sertão” interiorizado  neles.  

Eu queria que o mundo fosse habitado apenas por 

vaqueiros. Então tudo andaria melhor12. (ROSA, 1979, p. 7) 

Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. 

Está no nosso sangue narrar estórias; já do berço 

recebemos esse dom para toda a vida13. (ROSA, 1979, p. 8) 

  

E a tal ponto o “ser do sertão” é a excelência do humano, que até mesmo 

um distante homem da Europa, mas tornado próximo pelo quem foi e pelo eu 

escreveu, é também “um sertanejo”.  

Sim, sim, concordo imediatamente. “Pedindo um sertão 

dentro de si”. 

Levo o sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo é 

também o sertão. Acho que Goethe foi, em resumo, o único 

grande poeta da literatura mundial que não escrevia para o 

dia, mas para o infinito. Era um sertanejo14. (ROSA, 1979, p. 

13) 

 

Façamos aqui um corte nesta representação do mundo do sertão do Norte 

de Minas Gerais, para trazermos uma descrição mais objetivamente geográfica do 

que ele seja. E ela provém de um texto não de um geógrafo, mas de uma 

pensadora da literatura, Walnice Nogueira Galvão, que dedicou boa parte de sua 

vida a estudos de dois escritores do sertão: Euclides da Cunha e João Guimarães 

                                                 
11.Entrevista a Gunter Lorenz, 1979, pg. 6. 
12.1979, pg. 7 
13.1979, pg. 8 
14. 1979, pg. 13. 
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Rosa. Vejamos. Geograficamente o sertão pode ser caracterizado da seguinte 

maneira: 

Dá-se o nome de sertão a uma vasta e indefinida área do 

interior do Brasil, que abrange boa parte dos estados de 

Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, 

Goiás e Mato Grosso. É o núcleo central do país. Sua 

continuidade é dada mais pela forma econômica 

predominante, que é a pecuária extensiva, do que pelas 

características físicas, como tipo de solo, clima e vegetação. 

Embora uma das aparências do sertão possa ser 

radicalmente diferente de outra não muito distante – a 

caatinga seca ao lado de um luxuriante barranco de rio, o 

grande sertão rendilhado de suas veredas -, o conjunto 

delas forma o sertão, que não é uniforme, antes bastante 

diversificado15. (GALVÃO, 1972, p. 25 E 26) 

 

E será esta diversificação da natureza e dos modos humanos de sua 

ocupação e manejo, constituindo diferentes modos de vida, culturas e identidades, 

o que constituiu a unidade, também diferenciada, de nossa pesquisa coletiva. 

Em uma muito conhecida passagem logo das primeiras páginas de Grande 

sertão: veredas, João Guimarães Rosa o descreve, entre dúvidas e nomes, da 

seguinte maneira.  

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: 

que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, 

eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia ... 

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de 

fechos... O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: 

pão ou pães, é questão de opiniões ... O sertão está em toda 

a parte16. (ROSA, 1970, p. 9) 

  

                                                 
15 Walnice Nogueira Galvão, 1972, pgs, 25 e 26 
16 João Guimarães Rosa,  Grande sertão: veredas, pg. 9. A menos que você leia alguma indicação em contrário,  os 

números de páginas  correspondem  à  7ª  edição do Grande sertão: veredas, publicado pela Livraria  José Olympio  

Editora no ano de  1970.  
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E, através da voz do mesmo jagunço Riobaldo, falando como um narrador 

de tempos e memórias  a um silencioso ouvinte sem nome e rosto, o sertão 

reaparece com mais de um nome. 

O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o 

Chapadão? lá acolá é a Caatinga17.  

 

E é difícil situa-lo, pois sendo localizável entre rios, nomes e feito dos 

homens, como vimos acima, ele tudo abarca, é sem fronteiras, sem limites, mesmo 

parecendo aqui e ali ser “cercado por”, “rodeado de”. 

O sertão é do tamanho do mundo18  

 

Íamos por um plano de varjas; lua lá vinha. Alimpo de lua. 

Vizinhança do sertão – esse Alto-Norte brabo começava. 

Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo19.  

       

Mas o sertão está movimentante todo tempo... rodando por 

terras tão 

longas20.  

 

   

Conhecemos da leitura das obras de João Guimarães Rosa, de sua única 

longa entrevista dada a Gunter Lorenz e também dos inúmeros estudos a respeito 

de seus livros, a maneira como ele constrói um “sertão imaginário”. Um “lugar 

sertão” que mesmo em seus momentos mais objetivamente geográficos sempre é 

dado ao leitor mais entre as suas incertezas e mistérios do que através de sua 

objetiva descrição.  

Sertão – se diz -, o senhor querendo procurar nunca não 

encontra. De 

repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem21. 

  

Sertão sempre. Sertão é isto: o senhor empurra para trás, 

mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. 

Sertão é quando menos se espera22. 

                                                 
17GSV - Grande sertão, veredas, pg. 458.  
18 GSV,  pg. 331. 
19. GSV, pg.  146 
20 GSV, pg.  483 
21GSV, pg.  356 
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Um sertão inicialmente imerso por inteiro no mundo da natureza e, portanto, 

de uma difícil decifração pelos homens, logo se inscreve na ordem da cultura. No 

entanto, não pelo modo como os homens transformam seus espaços em lugares, 

suas paisagens naturais em cenários que os olhos vêem e a mente significa. O 

sertão que nunca pode ser inteiramente atravessado, porque é sem começo e nem 

fim, nunca pode ser também inteiramente compreendido. “Só por alto”, como num 

sobrevôo o sertão se dá a conhecer. E mesmo assim, nunca inteiramente, porque 

quanto mais visto desde dentro, tanto mais ele ser torna um mistério obscuro. 

 

Que assim viemos. Mas conto ao senhor as coisas, não 

conto o tempo vazio, que se gastou. E glose: manter firme 

uma opinião, na vontade do homem, em mundo transviável, 

tão grande, é dificultoso. Vai viagens imensas. O senhor não 

creia na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por 

alto. O senhor faça o que queira, ou o que não queira – o 

senhor toda a vida não pode tirar os pés: que há-de-estar 

em cima do sertão. Porque o sertão se sabe só por alto. Mas 

ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro, muito 

desastroso23. 

 

Sobretudo em Grande sertão: veredas, o “dito sertão” passa de cenário 

onde as relações sociais acontecem, a personagem que faz por si mesmo as 

coisas entre os homens (e mesmo Deus) acontecerem. Tal como um sujeito 

humano e tal como o mundo que tais sujeitos criam no sertão, ele acolhe, prende, 

domina, faz perder e destrói.  

A gente tem que sair do sertão! Mas só se sai do sertão é 

domando conta dele a dentro24.    

     

O sertão é bom. Tudo aqui é perdido. Tudo aqui é achado25. 

 

Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão 

quebrada. Mas onde é bobice a qualquer resposta, aí é que 

a pergunta se pergunta26. 

                                                                                                                                               
22 GSV, pg.  267. 
23GSV, pg. 497 
24 GSV. Pg. 260 
25 GSV,  pg. 423 
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O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou 

o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos 

governa27. 

 

Sertão não é malino nem caridoso, mano oh mano! : ele tira 

ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor, conforme o senhor 

mesmo28. 

                                  

Sem poder ser inteiramente atravessado, enquanto espaço natural, o sertão 

não pode ser inteiramente compreendido pelos homens e seus mundos 

geograficamente culturais e precariamente construídos. Mundo de seres e vidas 

também errantes e sempre “semoventes”, que nele se encontram, completam e 

enfrentam,  enfrentando o ser-sertão. 

Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, 

com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha 

armado. O senhor sabe, o perigo que é viver29. 

 

Sertão, sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da 

gente se forma mais forte do que o poder do lugar30. 

     

João Guimarães Rosa pergunta do começo ao final de Grande sertão: 

veredas, onde afinal fica “situado o sertão”. Entre uma geografia do quase infinito e 

uma psicopoética da pessoa, o sertão real-metafórico está tanto “lá” quanto aqui, 

“dentro da gente”. E não apenas está situado, mas ele é o próprio ser da pessoa 

que o percorre e habita por fora e entre, e que faz-se ser “dele “ e “ele, por dentro 

de si- mesma.  

Sertão é dentro da gente31. 

 

Assim, Riobaldo, o jagunço que sabe e não sabe se fez o pacto como 

Diabo, que é, do começo ao fim do romance-sertão, um buscador de si-mesmo, 

entre contraditório e lógico, é apenas um ser-do-sertão. A tal ponto que ao 

                                                                                                                                               
26 GSV, pg.  102 
27 GSV, pg.  102 
28 GSV, pg.  487 
29 GSV, pg.  18  
30 GSV,  Pg. 22 
31 GSV, Pg. 289 
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responder a Gunter Lorenz sobre se Riobaldo poderia ser um Fausto, Guimarães 

Rosa prefere fazer dele um “meu irmão”.   

 

Não, Riobaldo não é Fausto, e menos ainda um místico 

barroco. Riobaldo é o sertão feito homem e é meu irmão32. 

 

Se prosseguirmos por um momento no salto da criação literária para o 

terreno das confissões pessoais, poderíamos nos despedir de João Guimarães 

Rosa com duas importantes confidências sobre o ser-sertão e o ser-do-sertão. Em 

uma carta a Paulo Dantas e em uma passagem conhecida de sua entrevista a 

Gunter Lorenz ele insiste em uma generosa e criativa ilogicidade do homem do 

sertão. O sertanejo seria, como ele mesmo, o sujeito de uma cultura dada mais à 

intuição do que à racionalidade. Mais à adesão à magia do que às certezas – 

sempre duvidosas – da ciência. Assim como o próprio sertão, os seus personagens 

sertanejos são seres serenos e violentos, acolhedores e estranháveis, pacíficos e 

guerreiros.  

Todos do sertão, sabemos querer atalhos. Queremos o 

mágico. O pacto. As supremas superações, a trans-vida. Eis 

a senha33: (1979:78) 

 

No sertão o homem é um eu que ainda não encontrou um tu: 

por isso ali os anjos ou o diabo ainda manuseiam a língua. O 

sertanejo, você mesmo escreveu isso: “perdeu a inocência 

no dia da criação e não conheceu ainda a força que produz 

o pecado original”. Ele está ainda além do céu e do inferno 

(1979:14) ... Não, não se pode dizer isto. O que ali acontece 

não são os crimes. A gente do sertão. Os homens de meus 

livros, você mesmo escreveu isso, vivem sem consciência 

do pecado original; 

portanto não sabem o que é o bem e o que é o mal. Em sua 

inocência, cometem tudo o que nós chamamos “crime”, mas 

que para eles não o são ... No sertão cada  homem pode se 

encontrar ou se perder. As duas coisas são possíveis. Como 

critério ele tem apenas a sua inteligência e a sua capacidade 

de adivinhar. Nada mais. (1979:16). 

                                                 
32  Entrevista a Gunter Lorenz, 1979, pg. 16. 
33 Carta a Paulo Dantas, 1979, 78 
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... 

Por isso, também espero uma literatura tão ilógica como a 

minha, que transforme o cosmo num sertão no qual a única 

realidade seja o inacreditável. A lógica, meu amigo prezado, 

é a força com a qual o homem algum dia haverá de se matar 

(1979:16). 

 

 

3. O sertão dos sertões e os sertões do sertão 

 

Entre geógrafos, antropólogos, filósofos e estudiosos da literatura, fora 

Machado de Assis, talvez nenhum outro escrito tenha tido a sua obra tão 

polissemicamente investigada quanto João Guimarães Rosa.  Indiquemos aqui 

alguns dos principais trabalhos a respeito, e também mais próximos a nossa 

pesquisa, e tratemos de seguir adiante, seguindo no começo do caminho os 

passos de sua voz e de um de seus personagens mais conhecidos.  

A trajetória que aqui brevemente seguimos, de resto repetindo de maneira 

sumária outros vários percursos entre outros tantos estudos, servirá como o roteiro 

de nossos próximos passos.  Assim como na literatura de João Guimarães Rosa, 

também na vida real e cotidiana, permeia tanto os espaços da natureza quanto os 

lugares culturalmente coletivos e sociais quanto pessoais e interiores. Algo 

semelhante à idéia antiga de uma oposição entre uma cultura objetiva, aquela que 

pode ser encontrada dia a dia na praça do mercado, como lembraria Clifford 

Geertz, e uma cultura subjetiva, como a que um ator social em interação com 

outros na mesma praça de mercado “carrega” dentro dele, como sujeito e pessoa 

socializada na cultura de uma sociedade ou de um grupo social nela inserido. 

Também na realidade concreta do “situado sertão” ele começa por ser um 

imenso território cujos próprios limites são difíceis de tracejar e, como de novo em 

João Guimarães Rosa, aceita vários nomes, e termina como um qualificador de 

modos de vida, de culturas e de identidades. Assim é que ao lado do “lugar sertão” 

podemos pensar em formas típicas de vida social que caracterizam regiões, 

cidades e comunidades tradicionais como “sertanejas”. Da mesma maneira como 

com insistência, de várias maneiras e através das mais diferentes abordagens fala-

se de uma cultura sertaneja.  Finalmente, o mesmo estar, viver ou ser do sertão 

caracteriza pessoas e grupos sociais que se auto-identificam ou são qualificados 

como “sertanejos”, “pessoas do sertão”, “habitantes do sertão”.  

Sob um outro olhar, bem sabemos e os alguns dos vários estudos desta 

pesquisa lidam com a variedade e as transformações do “situado sertão.” Isto nos 
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leva a olhar primeiro para o “sertão dos sertões” e, em seguida, para “os sertões 

do sertão”. De fato, sob a aparência de um universo imenso de natureza e cultura, 

cujas extensões geográficas poderiam abarcar as dimensões de um grande estado 

no Brasil ou de um país de porte grande na Europa, o que existe “ali” é uma 

pluralidade de micro-biomas, de espaços naturais e socialmente transformados (o 

que chamaremos aqui de natureza socializada) associada a uma pluralidade de 

formas humanas de ocupação que configuram diferentes modos de vida. Esta 

pluralidade de espaços-e-lugares em um mesmo amplo e ilusoriamente território 

traduz-se também através de uma pluralidade de nomes de auto-atribuição e 

identidades que caracterizam as pessoas dos mundos do sertão bastante mais do 

que a palavra “sertanejo”.  

Veremos ao longo de nossos estudos que o qualificador sertanejo é raro e 

mais urbano do que propriamente rural. Em alguns casos ele é mesmo um termo 

quase-pejorativo. Afinal, homens e mulheres do sertão raramente lêem João 

Guimarães Rosa.  Em outra direção, encontraremos comunidades, famílias e 

pessoas que se apresentam como: ilheiros, beradeiros, barranqueiros, vazanteiros, 

veredeiros, chapadeiros, quilombolas e outros nomes de identidade patrimonial. 

Também iremos deparar com algo já bastante conhecido e que alguns de 

nossos estudos apenas comprovam com nomes e dados. Mais do que a Floresta 

Amazônica, cuja devastação ocupa um lugar de tal importância entre cientistas, 

ambientalistas e a própria mídia, talvez os “sertões de dentro”, talvez o “lugar 

cerrado” estejam sendo agora palco de um dos processos mais acentuados e 

vertiginosos de neo-ocupação, de transformação social e de devastação ambiental. 

E nem é preciso que algum ser interne sertão adentro para deparar com os efeitos 

da investida do capital que entre diversos “empreendimentos de agronegócio”, 

devasta o cerrado em busca de campos de pastagem, de lenha barata para as 

siderúrgicas, de reflorestamento com eucaliptos e de lavouras de soja e outros 

vegetais de grão e de exportação. Quem chegue de avião a Brasília avista do alto 

as cenas de que falamos aqui e o mesmo acontece com quem viaje de Montes 

Claros ao Norte ou em qualquer direção.  

Lembremos a citação de linhas acima, quando Guimarães Rosa dá voz a 

Riobaldo Tatarana, para que ele descreva a ainda presente, mas já ameaçada 

biodiversidade dos sertões dos gerais. Alguns anos mais tarde, Manuelzão, 

boiadeiro de Minas Gerais, chefe da “comitiva de boiada” em que viajou João 

Guimarães Rosa em 1952 e personagem de uma de suas mais comoventes 

novelas – Uma estória de amor – a festa de Manuelzão – em depoimento que nos 
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deu entre várias entrevistas, quando de uma longa viagem ao Norte de Minas, 

depunha desta maneira34.  

 

E esse sertão. De vez em quando eu digo: Ceará passou 

sete anos sem chover. Ceará agora está chovendo muito e 

Estado de Minas está ficando seco. O cearense só que era 

obrigado a agüentar ficar sem água... Não, eu viajei aqui no 

Norte; daqui de Montes Claros pra baixo de Montes Claros. 

Nós não chegou a ir pra Montes Claros. Pra nós ir pra São 

Miguel do Jequitinhonha, nós tinha que voltar pra trás: sair 

de Guaranópolis, sair de Santo Hipólito, pra nós pegarmos a 

Zona da Mata e sair em Jequitinhonha. Pra desviar de 

Montes Claros pra baixo a gente andava um dia inteiro e 

você não encontrava uma gota d‟água. 

(...) Em Salinas. Em Salinas tinha um rio que tinha uma 

usina. E agora aquecia a cidade de luz. Não era grande, 

mas pra dentro da cidade dava com sobra. O ribeirão de 

Salinas secou de um jeito que o senhor podia chegar lá e 

pegar areia do rio e jogar fora. Eles buscavam água num 

caminhão-pipa retirado de lá umas três ou quatro léguas. E o 

caminhão chegava dentro da cidade com o pessoal, e se 

não tivesse polícia saía até morte por causa da água. 

(...) Você calcula: essa fazenda aqui, os proprietários dela 

era uma pessoa só. Depois criava todo mundo aí, não fazia 

comemoração de nada. Hoje vendeu pra Companhia. Os 

pedacinhos (não vendidos) ficou pouco. Companhia não 

gosta mesmo de deixar gado entrar no que é dela. Dentro do 

Eucalipto gado nenhum pode entrar. É só nessas beiras de 

veredas, nesses prados. Assim mesmo tem, e eles não 

gostam mesmo. É um absurdo! 

(...) Você olha esse mundo aqui em abaixo, ó. Que está 

destroçado aí, na beira dessas veredas. Onde tem água tem 

bateria cozinhando carvão, aquela confusão toda. Você olha 

esse azul aí fora... e pra todo lado aqui o tanto de Eucalipto 

                                                 
34.  Mônica Meyer, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, acaba de publicar sua tese de doutorado 

defendida na UNICAMP, a respeito da natureza na obra de João Guimarães Rosa. O original de seu trabalho está em 

ela se apóia em boa medida nos originais roseanos da “Boiada”, o manuscrito (mas em parte re-escrito a máquina) de 

sua viagem pelos sertões de Minas, acompanhando a boiada conduzida por Manuelzão. Ver  
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que tem!... Cobra pode ter alguma dentro dessa reserva. 

Mas dentro de Eucalipto nem cobra não fica. Nem cobra! 

Marimbondo, você pode andar o dia todo dentro do 

Eucalipto, você não encontra. 

(...) (Ele aponta a direção de uma vereda com água e buritis 

ao longe, mas já seco, perto) Essa é uma vereda mais da 

Companhia. Lá em baixo tem um aguão danado, ali, ó. Isso 

aqui é uma areião, uma coisa horrorosa. Eles plantaram a 

soja aqui. Plantou milho, plantou feijão, tudo quanto há, e 

deu muito. Mas quando tavam arando o terreno, você 

passava aí e via tratores espalhados aí, adubando o terreno. 

Você via aquela nuvem de fumaça baixa espalhando. O 

trator que carregava o adubo pra espalhar... Isso aqui onde 

nós vamos entrar, aqui agora, aqui, teve um grande plantio 

de soja. Mas grande demais... Isso aqui foi tudo soja. Depois 

que eles plantaram, tiraram uma fortuna aqui. Eles fizeram 

repartição aqui e plantaram soja. E aqui há pouco tempo 

tinha um número muito grande... Tinha muito gado aqui. 

(...) Eu esqueço o nem. O São Francisco desce meio aqui. E 

o Rio de Janeiro desce lá daquela serra alta que vocês estão 

vendo... Vai correndo ali. Ali do outro lado do São Francisco 

tem uma serra. Eles tratam de Serra da Sambaíba, pelo lado 

do Rio de Janeiro. 

(...) Eu vou te falar: eu, é porque não posso. Porque se eu 

pudesse, ia andar com vocês era muitos dias. Mesmo essa 

região que eu sou conhecido. Mesmo por aí pra fora, onde 

eu conheço. Eu tinha prazer com isso! Mas, infelizmente não 

dá certo. Mas esses dias que vocês estiverem mexendo por 

aqui, eu estou pro que vocês quiserem. O que eu puder 

fazer por vocês, eu faço. 

 

Em boa medida foi sob esta mesma inspiração que resolvemos 

coletivamente estabelecer o “Projeto Tempos e Espaços”.   
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CONCEPÇÃO DO RURAL SERTANEJO NOS SUJEITOS DA LITERATURA DE 

JOÃO GUIMARÃES ROSA 

Andréa Maria Narciso Rocha de Paula1  

 

 

Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se 

passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisa passadas- 

de fazer balancê, de se remexerem lugares[...]De tudo não 

falo. Não tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrados 

passos; servia para quê? Quero é armar o ponto dum fato, 

para depois lhe pedir conselhos. Por daí, então, careço de 

que o senhor escute bem essas passagens [...] (JGROSA, 

1986: p.159,187). 

 

  

Pretendemos nesse artigo compreender através de alguns personagens 

das estórias narradas por João Guimarães Rosa a concepção do mundo rural no 

vivido, no percebido e no imaginado no sertão do Norte de Minas Gerais. A 

literatura do escritor retrata e representa para nós uma interpretação 

sociogeográfica da relação homem e ambiente no sertão Mineiro, através dos 

símbolos, dos significados entre os que migram do rural para o urbano e os que 

ficam no sertão. Travessias que possibilitam a formação da identidade rural 

sertaneja. 

Nossa opção por esta interface com a literatura, justifica-se na Geografia 

sertaneja feita pelo autor, onde há uma descrição densa do sertão, dos sertanejos, 

seus causos e prosas. Lembramos aqui Barthes:  

A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa 

distancia que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber 

que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura 

não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma 

coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas -que sabe 

muito sobre os homens.(1978, p.19). 
                                                 
1 
 �  Doutoranda em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia - Instituto  de Geografia. 

Professora da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES. Pesquisadora e bolsista da 

FAPEMIG. Pesquisadora do grupos NEAT- Projeto Tempos e espaços nas Rua Sete Lagoas, 1871 - 

Bairro Cinqüentenário. Pirapora- MG - CEP: 39270-000. 
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Estamos entre a pesquisa com os sujeitos que migram, que retornam, que 

nunca saíram mas que esperam os que migram, os que constituíram comunidades 

através da diáspora em grupo no sertão e as estórias de JGROSA. Entre as 

paisagens naturais e culturais, onde de um lado é o rural, o campo e, de outro, o 

urbano, a cidade. Identidades que são feitas e re-feitas nas representações sociais 

e culturais que criamos e geramos no espaço. Espaço, cultura e os sujeitos que 

fazem o modo de vida e trabalho.  

Os sujeitos sertanejos errantes, apresentados como nos personagens de 

JGROSA, retratam e revelam em suas falas e em suas vidas a realidade do sertão 

mineiro. Errâncias e travessias entre sobreviver em espaços e tempos do sertão 

mineiro.  

Comecemos então a nossa história, que vai se passando entre veredas, 

buritis, águas do Velho Chico, comunidades rurais, lugarejos, lugares da obra de 

João Guimarães Rosa, periferias urbanas, tendo em comum às práticas de 

trabalho dos homens e das mulheres, baseadas nas atividades agrícolas como sua 

fonte de sobrevivência. Lembramos que como diz JGROSA: Contar é muito, muito 

dificultoso. (p.159)  

 

Sertão, Gerais, Sertanejos na novela Campo Geral 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus 

irmãos, longe, longe daqui, muito depois da Vereda-do-

Frango-d‟água e de outras veredas sem nome ou pouco 

conhecido, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos 

Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra 

preta, pé de serra. Miguilim tinha oito anos, (JGROSA, 1984, 

p.13). 

  

Na novela Campo Geral (Miguilim), JGROSA se detém na investigação da 

intimidade de uma família isolada no sertão, destacando-se a figura do menino 

Miguilim. Campo Geral mostra a apreensão do mundo exterior e a idéia básica de 

toda a obra roseana: a narrativa do universo do sertão e dos homens e mulheres 

sendo influenciados e em interação com o mundo natural.  

A concepção do tempo, da paisagem do campo geral, da mata, da terra 

preta, dando inicio a novela apresenta a relação nas esferas da percepção visual e 

da experiência, de quem olha e vive no espaço e da esfera afetiva onde se 

processa, re-processa, modifica as possibilidades de apreensão dos sentimentos, 

dos fatos, e das práticas.  



 

 

46 

O Mutum é o espaço onde são passados os dramas das interações dos 

personagens nos Gerais de Minas: o Buritis-do-Urucuia, terra do pai de Miguilim, 

Quartel-Geral-do-Abaeté, terra de sua mãe; Vila-Risonha-de-São Romão, onde 

vive seu irmão mais velho com o irmão de sua mãe o tio Osmundo Cessim e a 

cidade de Curvelo, terra do Dr.José Lourenço, onde Miguilim vai morar na 

esperança de melhorar a vida.  

A percepção da paisagem do Mutum vai perpassar o olhar do indivíduo e 

sua sensação de pertencimento e de sentimento com o lugar. Proporcionando o 

estudo do espaço vivido, enquanto lugar de afetividade, de experiência. São os 

homens, as mulheres, as crianças, os cheiros, as histórias de vida que humanizam 

e individualizam os espaços, transformam as paisagens que formam os lugares. "– 

... alguém que já estivera no Mutum tinha dito : – É um lugar bonito, entre morro e 

morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá chove 

sempre", (JGROSA,1984,p.13).  

Mas na continuação da mesma citação, há uma interpretação diferente, 

agora de alguém que sempre viveu no Mutum. "– ... mas sua mãe, que era linda e 

com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali...Oê, ah, o 

triste recanto...–‟‟,(ibidem, p. 13)... “Tio Terêz, o senhor acha que o Mutum é lugar 

bonito ou feioso ? Muito bonito Miguilim; uai. Eu gosto de morar aqui – 

,”(ibidem,p.16).  

As percepções de um mesmo grupo, ou das diversas pessoas, podem ter 

códigos de valores comuns a todos aqueles que dele fazem parte, mas a formação 

mental das imagens que são a leitura dos fatos só pode ser realizada por uma 

pessoa. O grupo torna-se uma referência: de um lado, elementos de identificação 

(valores, ações comuns, crenças) que o indivíduo partilha com os demais 

membros; de outro um sentimento de pertencimento, um lugar de referência, um 

abrigo que acolhe.  

Aquele personagem que diz que o Mutum é bonito lá não vive, apenas já 

esteve por lá e aquela que diz que o Mutum é um triste recanto é de lá, vive seu 

aqui nestes Gerais, junto com a família e sente as dificuldades de sobreviver no 

sertão. E o tio Terêz de Miguilim manifesta seu gostar do Mutum pelo simples fato 

de ser o lugar onde ele mora, única referência de lugar, portanto “muito bonito‟‟”.  

Miguilim, o personagem central desta trama roseana, entre a diversidade 

das opiniões, se o lugar que vive é belo ou feio faz então sua primeira afirmativa: 

“No começo de tudo, tinha um erro...” (ibidem, p.15). E no desenvolvimento das 

cenas, os acontecimentos vão mostrando para ele que no cerrado, onde se 

encontra os Gerais, a vastidão de terra, os oásis das veredas com buritis, causam 

pensamentos que “não cabiam no tempo”, (ibidem, p.60).  
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É no bioma cerrado que o viajante encontra o sertão dos Gerais ou os 

Gerais ou Campos Gerais, com seus chapadões, com grandes extensões de terras 

entremeados por veredas. Espaço composto de paisagens naturais e culturais que 

povoam os territórios dos habitantes do sertão em um universo rural, rústico 

tomado pela força da ação, da relação homem/natureza.  

Beiravam as veredas, verdinhas, o buritizal brilhante. Buritis 

tão altos. As araras comiam os cocos, elas diligenciavam (...) 

Começava o mato(...). Mas entravam a pasto a fora,(...) 

carecia de se ir em rumo da casa do vento... O cerrado 

estava cheio de pássaros. Moitas enorme, coberta de flores 

amarelas. E o sol batia nas flores e no garrote, que estava 

outro amarelo de alumiado. Miguilim, isto é o Gerais! Não é 

bom?, (Ibidem, p.126-127-128). 

  

Miguilim vive no cenário de um lugar perdido entre tantos nos Gerais de 

Minas, que ele aceita e gosta com naturalidade e aonde no seu dia-a-dia as suas 

cenas e as suas imagens vão possibilitando o aprender com as experiências de 

crescer entre os elementos da natureza entre o mundo da infância que habita e o 

mundo dos adultos que convive e começa a decifrar. É a formação da identidade 

do sertanejo dos Gerais que, entre o presente, as lembranças, as nostalgias e as 

pequenas alegrias, vai descrevendo o real nos lugares de vida e nos imaginários 

do sertão.  

Mãe, a gente então nunca vai poder ver o mar, nunca?” Ela 

glosava que quem-sabe não iam não, sempre, por pobreza 

de longe. “A gente não vai, Miguilim”, o Dito afirmou: “Acho 

que nunca! A gente é no sertão. Então por que é que você 

indaga?” “Nada, não, Dito. Mas às vezes eu queria avistar o 

mar, só para não ter uma tristeza...” (Ibidem, p.94-95). 

  

O menino pobre dos gerais percebe então as limitações dos que vivem 

entre errâncias no sertão e do sertão: a dificuldade de acesso a terra, as tarefas 

praticadas pelas diversas categorias de trabalhadores rurais descritos na novela e 

ligados a plantação de culturas de subsistência e da criação de gado: vaqueiros, 

meeiros, roceiros, enxadores, tomadores de conta das terras. As contradições 

sociais e econômicas com os donos de fazendas e de grandes criações de gado. 

“Iam para onde iam”,(p.21).  

Os personagens de Campo Geral são pessoas simples dos Gerais, 

sertanejos e sertanejas que reproduzem nas suas práticas sociais e espaciais o 
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real e o imaginário nos mundos natural e social no cotidiano."_...se vê falta tudo, 

muita míngua, ninguém não olha p‟ra este sertão dos pobres..._", (p.42). Famílias 

sertanejas que vivem e convivem com a errância, entre trabalhos em lavouras e 

criação de gado em propriedades de outros durante tempos provisórios.  

...ele era pobre, em ponto de ser quase miserável, pedidor 

de esmola, a casa não era dele, as terras ali não eram dele, 

o trabalho demais, e só prejuízo sempre acabava não 

podendo nem tirar para o sustento da família (...) Que de 

pobre iam morrer de fome, ( p.55-56). 

  

Em Campo Geral, as práticas espaciais cotidianas são representadas pelos 

personagens nas condições precárias de trabalho, de saúde, de habitação, 

percebidas e vividas que impõe tempos de desesperança. Tornando a saída do 

sertão uma opção de sobrevivência, ao mesmo tempo em que entre lembranças, 

sonhos, narrações de estórias vivem o imaginário que habita o cotidiano sertanejo 

e provoca o sentimento de pertença pelo lugar.  

Os personagens do Campo Geral se conhecem, mantêm laços de 

reciprocidade social, tradições coletivas, interagem com o mundo natural nas 

brincadeiras com bichos e plantas e na utilização de remédios com plantas do 

cerrado. Dessa forma, podem-se apreender processos culturais e sócio-ambientais 

que atuam em um nível coletivo, na escala pessoal. Na memória das crianças, dos 

adultos e dos velhos ficam as imagens, os cheiros, as lembranças de veredas, 

buritis, chuvas, luares e de sonhos não realizados. “– ... o cheiro gostoso, de terra 

sombreada...nunca ia poder ter um lugar assim... e a enxada capinando, se 

suava”, ( p.132).  

Na vida coletiva sertaneja, são nomeados pessoas, bichos, rios, riachos, 

córregos e árvores. Nomes de Veredas, de vaqueiros, parentes próximos e 

distantes. As pessoas do lugar olham com estranhamento outras pessoas que não 

são do “Mutum”. Para Brandão (1988), assim é feita a reprodução e recriação da 

vida camponesa e de seus símbolos. Constituindo um mapa do real baseado no 

estar, no lembrar, no habitar o lugar na perspectiva da memória. As práticas 

espaciais na casa, na roça, na mata, nas veredas junto a outros sujeitos do 

cotidiano, juntamente com as relações sociais com grupos mais distantes 

geograficamente e socialmente, são vividas, percebidas e muitas vezes 

imaginadas ou idealizadas.  

O viver sertanejo é um contínuo ir. A doença e logo depois a morte do irmão 

Dito, os castigos impostos pelo pai, à volta por alguns dias do irmão mais velho da 
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cidade, a tristeza da mãe, o trabalho duro na roça, a realidade do amigo Grivo de 

não ter comida, vão criando em Miguilim a vontade de sair do Mutum.  

Desde muito tempo Miguilim não senhoreava alegria tão 

espaçosa...Pensamento forte que formou: o de uma vez 

poder ir também embora de casa (...) Miguilim tinha sido 

arrancado de uma porção de coisas, e estava no mesmo 

lugar (...), ( p. 41)  

 

A percepção do lugar de Miguilim permanece com o sentimento de 

pertencimento com o Mutum, mas com a ida de outros membros da família para a 

cidade, com as perdas sofridas no lugar de afeto, com o mundo da experiência 

mostrando a dura realidade da sobrevivência sertaneja, provoca a vontade de 

migrar para o espaço da cidade.  

Partir dos Gerais, do sertão, do Campo Geral. Descobre-se a miopia de 

Miguilim, a necessidade de usar óculos. E no seu último dia no Mutum, olha e vê 

pela primeira vez com os óculos de quem o leva para a cidade, novas percepções 

das imagens do lugar. E afirma então que o Mutum é mesmo bonito. Mas é na 

cidade, em Curvelo que existe a possibilidade da educação, da saúde, do trabalho. 

A família incentiva à migração e fica a expectativa dos que ficam no sertão, de logo 

todos poderem ir também.  

– Você mesmo quer ir?” Miguilim não sabia. Fazia peso para 

não soluçar. Sua alma, até no fundo, se esfriava. Mas Mãe 

disse:  

– Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve o 

poder para te dar. Vai. Fim do ano, a gente puder, faz a 

viagem também. Um dia todos se 

encontram...(ibidem,p.140). 

  

Na capanga da viagem Miguilim levava farofa de galinha e doces-de-leite 

que a Rosa preparara e as lembranças de todos reunidos para sua despedida. 

Afirma para si que todos são bons no Mutum. Não sabe definir seu sentimento 

entre a tristeza da partida e alegria da viagem que pode ser o início de uma vida 

nova.  

Mãe, é o mar? – ... É muito longe?” – ... “Mãe, mas por que é 

então, para que é, que acontece tudo?! – ... Compreender 

no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um 

compreendido adivinhado. Tudo tão misturado e macio, não 
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se sabia bem, parecia que o dia tinha outras claridades. 

Sempre alegre Miguilim... –,(Ibidem, p.113-133; 141-142). 

  

Para Da Matta (1983), a migração sazonal corresponde à busca do mundo 

da rua, para possibilitar a melhoria no mundo da casa. Como se as relações 

familiares ficassem estáticas durante todo o período de migração dos 

trabalhadores.  

–... de fato, a categoria rua indica basicamente o mundo, 

com seus imprevistos, acidentes e paixões, ao passo que 

casa remete a um universo controlado, onde as coisas estão 

nos seus devidos lugares.  

–... Mas a rua implica uma certa falta de controle e um 

afastamento. É o local do castigo, da “luta” e do trabalho. 

Numa palavra, a rua é o local daquilo que os brasileiros 

chamam de dura realidade da vida. (DA MATTA, 1983, p.14). 

  

O período de concentração da migração sazonal no Norte de Minas Gerais 

acontece entre os meses de abril a dezembro, geralmente quando o migrante 

passa a desempenhar trabalhos de plantio e colheita agrícola, principalmente, nas 

lavouras de café e cana-de-açúcar.  

Os membros da família que permanecem ficam para cultivar a terra cuidam 

do mundo da casa. Os que saem para o mundo da rua sonham e buscam 

retornarem para a casa, ou seja, tanto os que partem, como os que ficam, querem 

estar no mundo da casa e a migração só acontece em função da necessidade de 

enfrentar a ”dura realidade da vida”, quer seja a ausência dos entes queridos, quer 

seja o trabalho quase sempre mal remunerado e em péssimas condições.  

A concepção de lugar torna-se importante para contextualizar a migração. O 

lugar é a casa, as relações de família, a terra, o município de origem, as raízes, 

enquanto o espaço, as idas e vindas, significam o mundo, o trabalho temporário, a 

possibilidade, a expectativa, à vontade de retornar sempre para o lugar da casa. 

"São 40 milhões de migrantes no Brasil.  Pessoas que vivem fora do lugar em que 

nasceram. Quantos desses saíram para voltar? Quantos são os que pensam que 

chegaram a seu destino, como aqueles que encontrei, e que estão partindo de 

novo?", (MARTINS, 1988,p.2). 

O Jornal Estado de Minas, na edição de 08 de julho de 2001, divulgou o que 

foi chamado de “Mapa da Fuga”. Os jornalistas chamam atenção para a 
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continuação da migração do Norte de Minas para outras regiões do País, em 

situação irregular de trabalho, e com salários míseros, deixando também parentes 

em extrema pobreza, aguardando a volta com “algum dinheiro”. A reportagem do 

Jornalista e escritor Luiz Ribeiro analisando a „‟fuga‟‟ de milhares de migrantes 

rurais do Norte de Minas para outras regiões do país demonstra que a principal 

rota é para Palmas , no Estado do Tocantins (Quadro 1).   

Os dados sobre as rotas migratórias no período de dezembro de 2000 a 

junho de 2001 divulgados pela Associação dos Municípios da Área Mineira da 

SUDENE/AMANS, utilizados pela reportagem, demonstram também a diminuição 

da população em vários municípios da região. São famílias que deixam o campo, e 

são muitas as empresas que chegam para apropriar do espaço.“Vinha gente 

estranha dos Gerais (...) de muito redores (...) Com o escuro das estrelas nas 

veredas a notícia tinha corrido. O Mutum estava cheio de gente”,(CG, p.103, 109-

110). 

(i) QUADRO 1 - Destino e Ocupação Pretendida pelos Migrantes do 

Sertão Mineiro 

LOCAL DE DESTINO (b) OCUPAÇÃO PRETENDIDA 

São Paulo (capital) Qualquer trabalho 

Interior de SP (Ribeirão 

Preto) 

Corte de cana 

Campinas-SP Emprego em hortifrutigranjeiros 

Brasília (DF) Trabalho doméstico, sitiante. 

Goiás (Formosa) Trabalho na agricultura 

Mato Grosso do Sul (Rio 

Brilhante) 

Corte de cana 

Pará Trabalho em fazendas de gado e retirada de 

madeira 

Tocantins Pessoas que querem investir em algum 

negócio 

FONTE: Adaptação da autora, PAULA, Andréa M. N. Rocha Adaptado do Jornal 

Estado de Minas. Encarte: Gerais, 08 de julho de 2001. 

 

No início do século XXI a migração continua ocorrendo, sempre em busca 

da integração com o mercado de trabalho. Os trabalhadores oriundos do meio 

rural, camponeses, pequenos produtores, cidadãos de aglomerados rurais de 

pequenos municípios do interior, possuem dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, mas continuam na procura de espaços, em “busca de algum tipo de 
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rendimento”. A sobrevivência de milhares de famílias ainda é os constantes 

deslocamentos espaciais, sem direito às escolhas de para onde ir e quando voltar.  

A chamada rota da fuga acumula cerca de 80 mil pessoas, desde dezembro 

de 2000, se deslocando do Norte de Minas para outras regiões. Vários são os 

municípios que tiveram diminuição da população. A migração sazonal sempre 

condicionada aos trabalhadores do Norte de Minas, agora já não é a modalidade 

migratória mais freqüente nos municípios norte - mineiros. Os trabalhadores rurais 

em suas idas e vindas começam a fazer a opção de migrar dentro da própria 

região. Ressalta-se que as migrações para as capitais, o interior de São Paulo e 

novos pólos no Norte do Brasil, continuam a acorrer, mas as migrações intra-

regionais, confirmadas pelo censo IBGE/2000(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), tornaram-se mais constantes. 

 As migrações continuam a ocorrer em busca de trabalho, seja temporário 

ou permanente. Muitos migrantes retornam para a região. Os trabalhadores voltam 

ao sertão mineiro quase sempre desprovidos de recursos financeiros e de 

motivação e não regressam aos seus municípios de origem.  

 A urbanização dos municípios é devida, em grande parte, aos 

deslocamentos espaciais dos trabalhadores entre o rural e o urbano; tantos são os 

trabalhadores que migram pela primeira vez do campo para a cidade, quanto 

àqueles que em sua maioria já migraram antes para outras regiões e agora 

resolvem permanecer em sua própria região, mas não em seus municípios de 

origem. Diversidade de pessoas que procuram o mesmo objetivo: trabalho. 

 Os problemas estruturais locais são fenômenos globais, mas que 

manifestam as suas particularidades no lugar. Considerando Santos (1999, p.12), 

"cada lugar é a sua maneira, o mundo", ou seja, um fenômeno global, manifesta-se 

também no local (...). A uma maior globalidade corresponde uma maior 

individualidade". Aos pobres, os não-naturais das cidades, restam apenas a 

tentativa de sobreviver, porque bem-estar é um sonho que vai ficando cada dia 

mais distante.  

 Ao migrante que retorna a sua região, sempre fica o desejo de que nesse 

“novo” lugar, agora na sua própria região, haverá novas oportunidades. As políticas 

públicas de emprego e renda no meio urbano transformam-se em esperança de 

melhoria de vida e os programas do meio rural não passam de expectativas. As 

expectativas e esperanças se confundem e muitos são os trabalhadores que 

sentem grandes frustrações em permanecer na cidade. “_...Eu vou e vou e vou e 

vou e volto! Por que se eu for. Por que se eu for. Hei de voltar", (CG, p.66). 
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 Como o personagem Miguilim em sua ida para Curvelo, saindo do Mutum, 

sente a dúvida entre permanecer e partir, os novos Miguilins sertanejos encaram 

as práticas sociais e as reproduzem entre o vivido, o percebido e o imaginado.  

 Distinguem os lugares, dos espaços e dos não-lugares2. Passam a 

entender na percepção individual, no mundo da experiência, do cotidiano, as 

dificuldades e incertezas da vida urbana. “Tudo tão misturado e macio, não se 

sabia bem, parecia que o dia tinha outras claridades",(CG,p.133). 

 

Enverendando, Algumas Claridades... 

“Õ ninho de passarim, ovinho de passarinhar: Se eu não 

gostar de mim, quem é mais que vai gostar?”, (CG, p.137). 

 

 A base da reprodução da vivência afetiva, pode ser analisada pela tríade 

indivíduo-identidade-lugar.O Quadro 3 demonstra a perspectiva dos migrantes 

sertanejos na identificação dos espaços, lugares e não lugares nos mundos do 

rural e do urbano. Procurando refletir junto à novela de JGROSA: Campo Geral, os 

laços entre aqueles que são dos Gerais, a interação com a natureza, a reprodução 

de representações sociais e espaciais abordados na perspectiva do indivíduo 

através do olhar da convivência, do trabalho e da participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 

 �  A utilização do termo não-lugar reporta-se a Paul Claval, citando Auge (1992); Relph (1976; 

1981) “... em face de estas áreas onde só se lêem geometria as mais frias, os grupos acham-se 

esvaziados de conteúdo. Eles não conseguem se enraizar ao território para construir suas identidades” 

(CLAVAL, 2001, p.318). 
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QUADRO 2  

Articulação Entre os Espaços da Vida: Convivência, trabalho e participação3 

ESPAÇOS - Haver LUGARES - Ser NÃO-LUGARES – Ter 

Passado 

O homem e os 

elementos da 

natureza 

O Ambiente 

Natureza Natural - O 

Rural 

 Memória; 

lembranças, re-viver; 

 Cultura 

 Vivência e 

representação 

 Diversidade e 

integração 

 Cultura – Identidade. 

  A roça, a cidade. 

 Futuro sem  passado 

Aculturação; 

 Reprodução de 

consumo de massas; 

Espaços Públicos- 

Cidades médias, 

grandes cidades, 

metrópoles. 

Participação no real;  

relação e oposição 

Convivência no real: 

subjetividade e 

experiência. 

Trabalho no real: 

criação da  natureza 

artificial 

Sociedade versus 

natureza: paisagem 

natural e paisagem 

cultural.  

Rural e Urbano:  

modos de trabalho. 

Natureza e 

Sociedade: cenários 

e cenas 

O Rural e O Urbano. 

 Modos de vida. 

Representações 

Sociais simbólicas 

arbitrárias da 

natureza e sociedade 

Rural e Urbano- 

Modos  de produção 

e reprodução do 

capital. 

Elaborado por PAULA, A.M.N. R. a partir de  aulas de Carlos R. Brandão, junho 

2005/2007. 

Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras do interior do sertão mineiro, 

chamado pelos sertanejos de Campos Gerais, Gerais de Minas, fazem no correr 

da vida, a sua existência no passar dos dias, que se cria, se imagina, se percebe, 

se sente, se lembra e interpreta a vida. A materialização dos processos sociais, 

culturais, espaciais na vida diária das pessoas, recria o modo de vida dos sujeitos 

em função das modificações que também são sujeitos, embora quase sempre 

sejam coadjuvantes.  

                                                 
3
 

 �  O quadro é fruto das abordagens feitas pelo Professor Carlos Rodrigues Brandão nas aulas da 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA E GESTÃO DO TERRITÓRIO: Os gerais, o 

cerrado, os sertões – paisagens e cenários de vida e trabalho no Norte de Minas e na obra de João 

Guimarães Rosa. No 1º semestre de 2005 nos meses de fevereiro a julho. Ministrado na Pós-

Graduação em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Geografia. 
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A interação entre o visto e o vivido pelas populações errantes do sertão 

mineiro influi no olhar para o lugar, na construção de sua imagem e de seu valor 

carregado de sentimento e pela memória. “A memória é uma atualização do 

passado ou a presentificação do passado e é também registro do presente para 

que permaneça como lembrança”, (CHAUÍ, 2000, p.128). 

A vontade permanece em habitar o lugar no rural, no sertão, mas a necessidade 

leva aos deslocamentos temporários ou permanentes para os espaços das 

cidades. Nas cidades vão encontrar espaços e não lugares. Entendendo o não–

lugar como lugares de passagem, como aeroportos, estradas, supermercados, 

local de trabalho, onde não existe uma relação ou mesmo uma identidade com o 

indivíduo. 

Portanto a essência da designação de Lugar estar atrelada à afetividade, 

logo, a uma percepção individual. Assim se entende como conceito de Não-lugar, 

uma vez que, estabelecido o homem no mundo, seu juízo de valoração e 

afetividade está em constante mutação e estabelecimento em qualquer espaço, 

tornando-o um ser que precisa desenvolver suas expressões sensitivas para 

compreendê-lo. 

Na oposição permanente entre o mundo interior, subjetivo, e o exterior, 

racional, objetivo, pode-se definir a percepção espacial e a formação de imagens e 

conceitos sobre o lugar em uma perspectiva cultural. No processo de construção, 

re-construção da identidade dos migrantes rurais no mundo do urbano, a 

concepção de lugar, da paisagem enquanto construção humana e portanto cultural, 

torna fundamental para entender os relacionamentos humanos em interação com 

os espaços. 

Os  ofícios e olhares dos sertanejos, como forma de viver e compreender o 

mundo,  carregados de tradições, memória e saberes das gerações passadas, os 

ligam ao lugar e a natureza comum aos habitantes do sertão dos Gerais, mas 

começam também a se interessar pelo mundo tecnológico, o universo do urbano. 

“É a cultura, a convenção e a cognição que formam esse desenho; que conferem 

uma impressão retiniana à qualidade que experimentamos como beleza ” 

(SHAMA,1996, p.22). 

A estória de uma família no sertão mineiro, cujas normas se desenham 

conforme a precariedade social do lugar narrada em Campo Geral, marca a cultura 

sertaneja da década de 50 entre a interação do homem e a natureza. O mundo do 

campo já sofria transformações vindas da cidade que modificaram drasticamente 

os Gerais do sertão. Modos de vida, espaços, lugares do Campo Geral, tornaram-

se não-lugares. 
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A modernidade transformou o cerrado de veredas com buritis em territórios 

de “Nonada”  onde as plantações extensas de soja, café, eucaliptos não matam a 

fome do sertanejo, servem na verdade como valor de mercado por trocas de 

capital. O sertão fica em um imenso território do vazio.  

Vaqueiros, boiadeiros tornam-se migrantes, bóias-frias, carvoeiros. Os 

Gerais do presente reproduz as relações sociais e espaciais capitalistas e  "o 

sertão de dentro" narrado por JGROSA torna-se narrativas dos mais velhos e 

preservado na memória de sua obra.  

Miguilim, o personagem central da novela Campo Geral, descobre que tem 

miopia e que necessita de óculos para olhar o mundo de outra forma. As trilhas e 

caminhos roseanos mostram que é possível ainda  que o homem perceba sua 

miopia na relação com a natureza e procure colocar os óculos e olhar através da 

cultura e dos conhecimentos dos vários saberes das gentes sertanejas e da 

própria natureza a urgência em  perceber, imaginar para conhecer, conviver e 

sobreviver na relação homem/natureza. É uma simplória metáfora, que poderia e 

deveria ser uma  travessia 

 "_ Miguilim, este feixinho está muito pesado para 

você ?_Tio Terêz, está não. Se a gente puder ir devagarinho 

como precisa, e ninguém não gritar com a gente para ir 

depressa demais, então eu acho que nunca é 

pesado...‟‟,(CG,p37). 

 

 

VIVENCIAS SERTANEJAS:  Personagens Roseanos  

Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só 

executava a invenção de se permanecer naqueles espaços 

do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela 

não saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu 

para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia, 

acontecia. (JGROSA, 2001, p.80). 

  

No conto de JGROSA, “A terceira Margem do Rio”, o personagem principal 

passa todo o drama no rio, entre as margens. Nunca estar em uma margem ou na 

outra, mas sempre em flutuação, sempre em movimento. Nunca desce da canoa, 

mas está sempre se movendo. Vive em um espaço flutuante.  

A gente teve que se acostumar com aquilo... Não pojava em 

nenhuma das beiras, nem trilhas e troas do rio, não pisou 

mais chão nem capim. Sou o que não foi, o que vai ficar 
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calado. Sei que agora é tarde (...) a água não para, na 

extensão de suas margens: e vou rio abaixo, rio afora, rio 

adentro - no rio. (ROSA: 1988:32) 

  

O personagem do conto, no vai e vem das águas segue se movendo. Não 

chega a um porto, a uma margem, mas esta visível durante toda a trajetória da 

estória, provocando e modificando destinos e vidas. A literatura de JGROSA, ao 

representar o espaço indica uma cartografia espacial com nomes de lugares com 

coordenadas geográficas precisas e identificadas acompanhadas pelos causos, 

prosas das gentes do sertão.  

Uma construção da realidade na representação socioespacial que mostra o 

espaço da paisagem humana como migrante e onde os leitores migram dos mais 

diversos lugares do “aqui”, “ali”, “acolá” para representar o espaço que então deixa 

de ser o espaço do sertão do Norte de Minas e passa a ser o “o sertão do tamanho 

do mundo”.  

Formas e conteúdos que “hibridam” (utilizando um termo de Milton Santos) 

para construir a concepção do espaço sertanejo. Representação do espaço, que 

em muitas passagens da obra de JGROSA demonstram também o espaço de 

representação.  

Seria que, ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor 

agora para pescarias e caçadas? Nosso pai não dizia. 

Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra 

de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo grande, 

fundo, calado que sempre. (JGROSA, 2001, p.80). 

 

Modifica-se a representação do espaço e o espaço de representação. O 

espaço que era somente na região do Norte de Minas torna-se sertão dos Gerais, 

representando o sertão mineiro e que vai se transformar e transmutar em espaço 

roseano, quando então perde a representação de identidade e pertencimento 

regional para perpassar a subjetividade e os conflitos humanos globais. Tornando 

uma representação local em um espaço de representação global, onde valores são 

também transmutados.  

De dia e noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas 

friagens terríveis de meio-do-ano, sem arrumo, só com o 

chapéu velho na cabeça, por todas as semanas, e meses, e 

os anos - sem fazer conta do ser-ir do viver. (JGROSA, 

2001, p.82). 
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Tempos que se entrelaçam e que são utilizados nos espaços, nos lugares, 

nas paisagens e pelas gentes, nas relações e nos modos de produzir e construir as 

suas interações sociais através do trabalho. Ações e representações que modifica 

os laços de solidariedade, de pertencimento e reciprocidade entre os sujeitos que 

fazem e vivem as cenas e as ações nos cenários, em mutantes transformações, 

nos enredos entre as tradições e a modernidade.  

Podemos então refletir que as representações do espaço através dos 

tempos de tradições e modernidade, de interpretações subjetivas do mundo, de 

nossas ações socializadoras, transformam as pessoas e as paisagens, os 

cenários, as regiões e os lugares.  

Se, enquanto sujeitos, somos os criadores, os transformadores dos lugares 

através da cultura, podemos ser também transformados no e através dos espaços 

que habitamos.  

Os lugares variados e plurais que habitamos, mesmo que de forma 

provisória, são entremeados pelas relações e processos de mobilidade humana e 

disputa de poder dos grupos humanos.  

Utilizando uma metáfora do JGROSA podemos dizer que estamos entre 

travessia e nonada nos lugares, espaços, tempos de nossas vidas cotidianas.  

Travessias de estar e conviver com as diferenças e similitudes do ambiente 

e dos seres vivos e Nonada de processos de produção que fazem o ir e vir de 

humanos e coisas nos lugares através dos modos de produção que através das 

formas e técnicas de trabalho nos apropriamos da Natureza.  

O tempo do homem não corresponde ao tempo da natureza. Produção, 

produtividade, mercado, mercadorias são palavras de um mundo moderno que 

transforma todo o modo de vida de homens e mulheres do campo e da cidade.  

Ele perdeu o chio... Triste duma certeza: cada vez mais 

fundo, mais longe nos silêncios, ele tinha ido s‟embora, O 

riachinho de todos... Pensou no riachinho secado: 

acontecimento assim tão costumeiro, nestes campos do 

mundo. Mas tudo vem de mais longe. (JGROSA, 

1984:155/156). 

  

Portanto, as modificações do correr das águas e da vida transformaram e 

transformam substancialmente todo o modo de vida, de trabalho na convivência 

entre o homem e a natureza.  

Os caminhos abertos na água, no descortinar de realidades das paisagens 

naturais e humanas, dos sertões vivos, do reviver da oralidade sertaneja, do 
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“prosear sem pressa” dos barranqueiros, de um tempo da natureza que já não é o 

tempo dos homens.  

Vivências sertanejas nos Gerais que possibilitam a construção de uma 

cartografia simbólica de traços da cultura, da história, da identidade, dos valores do 

cotidiano nas transformações em e no grupo e em cada um e uma que permite a 

compreensão da representação dos espaços vividos, das temporalidades 

reconhecidas e diferenciados; identificadas na diversidade dos espaços sociais da 

vida.  

(...) perguntas - e não foram poucas - que ficaram sem 

respostas pelo simples fato de que então e até agora eu não 

sabia e não sei ainda respondê-las. Que elas e outras se 

tornem, no espelho de nossos rostos refletidos uns nos 

outros, respostas boas de serem de novo perguntadas. 

Haverá na natureza, existirá dentro de nós e haverá entre 

nós algum rio com uma terceira margem, como na bela 

história de João Guimarães Rosa? Não sabemos, mas bem 

podemos suspeitar. Afinal, a vida e os rios são cheios de 

surpresas, (BRANDÃO, 2002, p.43). 

  

Estamos entre margens, entre as leituras diversas e cruzadas, entre 

observações e percepções no conhecer as histórias de migrantes sertanejos que 

vivem em beira de rio e beira de sertão! Entre as paisagens naturais e humanas da 

obra de JGROSA que nos informa sobre a Geografia do grande sertão! Assim são 

as historias dos migrantes do sertão dos Gerais que indo ou vindo, entre as 

margens, seguem representando o espaço e transformando os espaços! A 

experiência migratória, a identidade de quem migra e de quem fica a esperar, o 

processo de migrar fez cidades, construiu culturas, refez modos de vida e de 

trabalho, modificou lugares, paisagens, espaços naturais e sociais.  

Personagens de JGROSA, como o personagem Miguilim em Campo Geral, 

Manuelzão em Estória de Amor, Riobaldo em Grande Sertão: Veredas, e outros 

tantos e tantas que vivem migrando no campo, entre lugarejos, arraiais, do campo 

para a cidade, e da cidade para o campo, como o personagem Miguel da novela 

Buritis.4 São, mascates, vaqueiros, fazendeiros, trabalhadores rurais, prostitutas, 

intelectuais. Homens e mulheres que ao mudarem de espaços mudam a sua vida e 
                                                 
4
 

 �  Os dois primeiros volumes da primeira edição de Corpo de Baile foram lançados em Janeiro de 

1956. Figuravam em dois volumes dispostos como: Campo Geral, A estória de Lélio e Lina, Dão-

lalalão e Buriti; e o segundo com Uma Estória de Amor, Recado do Morro e Cara de Bronze. Sendo 

que no ano de 2006, comemorou os  50 nos da Obra Corpo de Baile e Grande Sertão: Veredas. 
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de tantas outras vidas. E mudam também os lugares. São errâncias que se tornam 

ficâncias. São ficâncias que tornam diásporas e são homens e mulheres 

ribeirinhos, sertanejos, barranqueiros.  

Os prefácios, o portanto, o confrontante já pensado por JGROSA e hoje 

vivido e representado nas pessoas que vivem nos gerais de Minas. Prefácios de 

vidas de famílias sem rumo, entre errâncias e ficâncias. Portanto de um presente 

entre a esperança e a expectativa. Confrontante entre a resistência do modo rural 

de ser e a necessidade de sobrevivência do sonho, de estar e ser do sertão, este 

sertão tão ser-tão, “sem tamanho...”.  

Contemplar sonhando é conhecer? E compreender? Não é, 

decerto, perceber. O olho que sonha não vê, ou pelo menos 

vê numa outra visão A imaginação tenta um futuro(...) Um 

mundo se forma no nosso devaneio, um mundo que é o 

nosso mundo. E esse mundo sonhado ensina-nos 

possibilidades de engrandecimento de nosso ser neste 

universo que é o nosso. (BACHELARD, 1988, p.8-167). 

Nossa tese (posição) está  focada no sertanejo e no bioma que o cerca. O 

cerrado. Sertanejo e sertão. A cultura que é capaz de criar a prática, ou seja, as 

técnicas e a voz das técnicas: a tecnologia ( a técnica no "logos", no falar, dizer, 

escrever).  

João Guimarães Rosa trabalha uma metalinguagem, uma linguagem pela 

linguagem como arte pela arte e, por vezes, se aliena do sertão que está alienado 

do "logos", do dizer, do falar, do conversar de João Rosa, que é o conversar por 

conversar, gratuito, como era de praxe do sertanejo nas longas noites dos tempos 

do escritor. 

Tempos de "vacas magras" na tecnologia brasileira, sertaneja. Mas de boas 

vacas no sertão de Minas. Analisamos e estamos ousando demonstrar que a prosa 

roseana é uma  "sociologia" do sertão, uma sociologia poética do sertão.Uma visão 

do homem através das nuances da linguagem. João Guimarães Rosa foi um 

sertanejo erudito que fez o que todo poeta faz com a língua: torná-la uma forma 

superior, inteligente de cultura, porquanto “a fala do povo é ingênua e imprecisa 

como a linguagem infantil e adolescente.”, para o senso comum. Mas João 

Guimarães Rosa poeticamente, geograficamente, sociologicamente colocou a 

linguagem do povo do sertão ao nível do intelecto, ou seja, abre à percepção a 

poesia de Diadorim, a beleza que há no sertanejo, homem rude, no personagem 

homem-mulher, determinado e determinista perseverante e severo, sólido e fluido. 

Personagem que entremeia o bioma cerrado: que com poucas chuvas renascem e 
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florescem! Assim Diadorim na sua saga. E ao falar de Riobaldo ( o rio baldo, o rio 

que  corre sem saber por que corre, que corre em vão; aí baldo, debalde) uma 

perspectiva filosofante, uma antropologia, uma etnologia, uma sociologia, uma 

ética, uma epistemologia, enfim, uma perspectiva filosofante que jamais tivera.  
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O  sertão visto e vivido – parte dois 
 

O TECER DAS LEMBRANÇAS BARRANQUEIRAS 

Joycelaine Oliveira1 

 

Introdução 

A minha vivência de pesquisadora se desdobra em dois momentos que se 

entrelaçam; o mestrado em geografia, sob a orientação do professor Carlos 

Rodrigues Brandão e os grupos de pesquisa que estou vinculada, dentre eles, O 

NEAT (Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais) como integrante da equipe do 

Projeto “Tempos e Espaços”. Nos dois momentos estudo o Rio São Francisco por 

meio dos antigos trabalhadores dos vapores e das barcas.  

Escolho os vaporzeiros como meus atores sociais de pesquisa, por fazerem 

parte de um marco da história do rio que foi a “Navegação do São Francisco”. Por 

serem eles os representantes vivos de um passado não tão remoto assim, em que 

se vivia o São Francisco como um rio-estrada. Uma estrada de águas por onde, rio 

abaixo e rio acima, eram transportadas gentes, bichos e cargas. Assim sendo, o 

meu foco não é a história da navegação em si, mas a ciranda da vida que girava 

em torno das viagens. Os “lembrares” é que são importantes, e, neles, a vida que 

viaja em e entre as suas águas.  

Neste sentido, coloco-me atentamente na condição de “espelho” e de 

“escuta” desses trabalhadores de rio, vaporzeiros e remeiros que navegavam sob 

uma velocidade de outros tempos; lentos tempos do viajar dias e dias ao longo do 

rio, permitindo que a vida viaje no ritmo natural do rio e do tempo. Tento recolher 

com eles, através das falas de suas memórias, lembranças de espaços e tempos 

que ficaram para trás nas viagens a bordo dos vapores e das barcas, e que hoje 

refletem, na espontaneidade do presente, uma antiga forma de viver e sentir o rio.  

Estudar a vida das águas e dos homens do Rio São Francisco é entendê-

los como correnteza, como fluxo, como movimento, como travessia... O rio é um 

lugar que se permite viajar, um lugar que viaja, um lugar em movimento. A sua 

natureza de correnteza possibilitou que os homens construíssem suas histórias de 

vidas em seus espaços, num encontro de homens e águas que seguem juntos. Em 

                                                 
1 
 �  Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia , sob a orientação do professor 

Dr. Carlos Rodrigues Brandão. Bolsista CAPES.   
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geografias híbridas, ziguezagueando entre uma margem e outra, cenários de 

vidas, pontilhavam o tempo e o espaço das águas em movimento.  

Eles que me contam por meio de suas lembranças, o caminho das águas 

em suas longas viagens de trabalho. Caminhos do rio, pelo qual viajavam esses 

homens, e é esse viver em percurso que queremos trazer nessa pesquisa. A vida 

que viaja nas águas, acompanhada dos lugares de paradas, dos intervalos, das 

chegadas e partidas, dos encontros, das saudades da família. Sensações e 

percepções são reveladas por caminhos da memória, e chegam a nós por meio 

das vozes destes velhos conhecedores do rio, numa mistura de tempos e 

sensações que margeiam o movimento do rio presente.  

O rio que é sentido por águas subjetivas. O rio que corre dentro da gente, 

assim como o sertão de Guimarães Rosa. Com falas mais profundas no tocante ao 

significado do rio, como dimensão da vida, para os atores sociais. O rio do 

coração, o lugar do amor, da vida. Para compreendermos essas dimensões, 

estaremos escrevendo sob a luz de poetas regionais, que descrevem o rio por 

caminhos da poesia e da arte; autores literários e científicos, sobretudo guiadas 

pelas “águas e os sonhos” de Gaston Bachelard em sua fenomenologia da 

imaginação, por meio de uma geografia do devaneio. 

Envolvendo-me com cada história que me é contada e identificando-me 

com o sentimento de afeto que une esta gente ao rio. Ao relacionar e envolver o 

outro, durante o processo de trabalho, não há como me fazer ausente.  Escrevo 

através das lembranças afetivas: entre riscos e rabiscos tento desenhar as 

palavras em histórias.  

É sob o olhar de uma geografia da vida, do viver e conviver com os espaços 

e lugares rumo a uma geo-poética do Rio que tecemos o referencial teórico com 

idéias de pensadores de diversas áreas do saber como: a sociologia, a filosofia, a 

antropologia, a geografia e a literatura, que fundamentaram a pesquisa durante 

todo o seu desenvolvimento, definindo conceitos como espaço, lugar, memória, 

lembrança, cultura, para uma compreensão mais consolidada sobre o tema.  

Alguns deles são: Gaston Bachelard, Ecléa Bosi, Maurice Halbwach, Paul 

Tompson, Milton Santos, Yi-Fu Tuan, Merlau Ponty, Henry Bergson, Guimarães 

Rosa, José Antonio de Souza, Roland Barthes.   

Estarei partilhando aqui, algumas idéias sobre a metodologia utilizada para 

“o colher” dessas lembranças barranqueiras.  Os autores que me influenciaram 

rumo a uma “geografia poética do Rio São Francisco”, bem como as minhas 

percepções diante do rio e das lembranças que me foram reveladas.    

 

Olhares sob a paisagem barranqueira 
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Quando olhamos para o rio, a beleza que nos chega aos olhos está na água 

que corre para o seu destino. Se os nossos olhos fazem com que o rio e as suas 

águas tornem-se espaços e cenários cheios de significados e logo eles interferem 

com as nossas paisagens interiores que, num remexer vivo, tocam o nosso 

imaginário, re-significando as nossas geografias interiores e exteriores a nós. Os 

lugares, as paisagens, os espaços se entrelaçam com a vida que vem do rio a nós, 

em seu acontecer.  

O Rio São Francisco aqui será considerado espaço social, como lugar de 

vida e trabalho. São diversas as formas de habitar um rio. Por exemplo, uma delas 

é a de quem vive do rio, como os pescadores, os remeiros, os vaporzeiros etc., 

trabalhadores do rio que estabelecem uma relação diretamente utilitária, embora 

também ela possa vir a ser, também afetiva e simbólica. Outra é a de quem vê o 

rio com um olhar direcionado para o simbólico, atravessado pela subjetividade, 

como músicos, poetas, artistas, artesãos. Diferentes pessoas que representam o 

rio em águas da poesia, do imaginário, da memória e do sentir.  

O filósofo pré-socrático Heráclito lembra que não se pode banhar por duas 

vezes no mesmo rio, porque nem as águas nem os seres que se banham serão 

mais os mesmos. Ocorre neles uma transformação, entre as águas que vão com a 

corrente do rio e os homens que se transformam com a corrente do tempo e da 

vida que pulsa. Podemos então pensar a vida dos lugares como a vida das águas? 

As águas não serão as mesmas e os lugares não serão os mesmos para as 

diversas pessoas que o habitam? Uma transformação contínua acontece. 

Assim como é a vida de um rio pode ser a vida de um lugar, como uma 

casa, por exemplo, um lugar cheio de sons, movimentos, cheiros, cores. Um rio 

que nasce, cresce e morre. Um rio que corre. Um lugar, nasce, ganha vida e 

identidade com o correr do tempo e morre também.  Um lugar pode ter vários 

significados para as pessoas que passam por ele, assim como as águas de um rio. 

Um rio pode ser sentido e vivenciado em diferentes valores por diferentes pessoas 

que habitam as suas águas, por anos, por dias, por uma noite ou um dia apenas, 

por algumas horas. Isso faz do rio, um lugar de vida, um lugar em movimento, um 

lugar em caminho.  

Os lugares podem ser os mais variados possíveis, a sombra de uma árvore, 

uma praça, uma casa, um rio, são todos lugares, o que os torna diferentes são as 

nossas formas de habitar.  Habitamos em terra, ar e em água. Um piloto de avião, 

por exemplo, passa grande parte do seu tempo, pelos ares no espaço do avião. Os 

pescadores do rio passam um bom período de suas vidas nos espaços das águas.   

Habitar os espaços dos vapores ou barcas, moradas que flutuam sobre as 

águas, é um habitar em fluxo, em correnteza. Gaston Bachelard, no segundo 
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capítulo do seu livro, “A poética do espaço”, se vê seduzido por um “devaneio do 

homem que anda, um devaneio do caminho” (Bachelard, 1974, p. 362). Um 

devaneio que revela um contraponto necessário, que o habitar não se restringe 

apenas a um ponto fixo no espaço, a uma dimensão de repouso. O exemplo da 

casa, que o próprio filosofo utiliza como metáfora para sonhar e delinear o espaço 

geográfico, a casa de madeira, ou de tijolos, é fixa, não se move do chão, a não 

ser por vias da nossa imaginação. Somos nós que, com nossos corpos 

percorremos os caminhos, saímos de nossas casas, às vezes retornamos, às 

vezes não, outras vezes mudamos de casas.  

Por exemplo, percebo os vapores do Rio São Francisco como uma morada 

do caminho e, no tempo da navegação pelo rio, não era apenas por algumas 

poucas noites ou dias que os condutores dessa casa habitavam os seus espaços. 

Passavam 40 dias dentro de uma casa que flutuava sobre as águas e 20 dias 

numa casa fixa, em terra. Na verdade, o corpo e a casa se entrelaçam, o corpo 

que, com a sua força, conduz o barco e faz o caminho, o barco que abriga o corpo 

a caminho. O corpo e a casa, entre idas e vindas, a caminho.  

É para esse rio a caminho, que corta sertão adentro, que direciono o meu 

olhar e a minha percepção, sob a influência de uma geografia que acontece no dia 

a dia. Esse Rio de São Francisco, que é uma grande casa, onde poeticamente 

habitam homens e mulheres ribeirinhos. “Poeticamente habita o homem”, são 

palavras extraídas de um poema de Holderlin, em que Hidgger reflete sobre a 

verdadeira essência do habitar. Segundo o filósofo, o habitar vislumbra o traço da 

presença humana. Uma poesia que está na relação estabelecida entre os homens 

e a terra, um construir de vidas. O homem, ao habitar, constrói, poeticamente, a 

sua história, mostrando-se digno de muitos méritos. “O homem que cuida do 

crescimento das coisas da terra e colhe o que ali cresce”. (HEIDEGGER, 2001, p. 

168) 

Nesse sentido, poeticamente homens e mulheres habitam o “Rio São 

Francisco”, na medida em que constroem suas relações de vida com ele. O peixe 

que se pesca em suas águas, os banhos de rios que abrigam os corpos 

encalorados, os rituais sagrados, a paisagem bonita que pode ser um acalanto 

para uma alma inquieta, um cenário para uma paixão, o trabalho no rio que 

sustenta muitas famílias.  

Tentarei descrever, à minha maneira, em poucas linhas, como é a paisagem 

do Rio São Francisco que vejo diante do cais em Pirapora-Norte de Minas, para 

que o leitor possa imaginá-la. 

Nos meses de julho a setembro, suas águas são claras e esverdeadas. 

Mesmo sendo esse um período de secas, o rio se constitui num dos mais belos 
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cenários do sertão norte mineiro. Com o povo barranqueiro e sertanejo vivendo 

nas suas margens, ele é protagonista de uma vivência rica em símbolos, mitos, 

tradições, lendas, cantigas, danças que vão tecendo cenas bordadas da história e 

da geografia do velho Chico. 

De outubro em diante, começam as primeiras chuvas, e o rio ganha outras 

formas, outras cores, outros cheiros, outros sons, quando se inicia o período da 

cheia das águas. Lembro-me, que em janeiro de 2007, a água chegou ao cais. 

Uma imensidão em águas barrentas, quando o rio respondia aos sinais da 

natureza. Moradores das ilhas dentro do rio tiveram que sair de suas casas, pois o 

São Francisco pedia passagem. No cais, homens e mulheres, crianças, jovens, 

adultos e velhos, todos estavam lá, em olhares extasiados, admirados, rostos 

expressivos diante do rio, que se mostrava imponente e forte.  

 

No lugar onde pesquiso, as águas do São Francisco dividem duas cidades 

do Norte de Minas Gerais: Pirapora e Buritizeiro. Entre as duas margens, existe 

uma ponte centenária de ferro (Foto 1),  a Marechal Hermes, utilizada, durante 

muitos anos, pelo transporte ferroviário. A ponte é um elo de comunicação entre os 

dois municípios. Trago esta ponte como referência de um mapa mental que tento 

desenhar agora, na memória, para exemplificar como as águas se alternam.  

Por baixo desta, ponte o rio tem, pedras e muitas corredeiras, em seus 

movimentos de águas dançantes. Logo mais adiante, ele junta areias, formando 

praias de águas doces com areias claras, transformando o espaço barranqueiro do 

sertão em diferentes cenários de beleza e de diversão de beira-rio. A meninada 

brincando dentro da água, as moças em banhos de sol, os garotos jogando futebol, 

pessoas reunidas conversando. Seguindo rio abaixo, rumo ao norte, quase na 

saída da cidade de Pirapora, deixando pedras e corredeiras, as águas vão 

suavizando o seu correr. Onde havia areias e pedras, tudo se transforma em um 

caminho manso de águas profundas. É possível em determinadas passagens do 

ano, ver o verde das árvores do cerrado refletido nas águas, e o brilho do sol 

bailando sob o silêncio do rio, que corre e desce em direção ao Norte.  

É no cenário da cidade de Pirapora que começo a minha viagem, por um rio 

de leituras e interpretações. O São Francisco, aqui, começa a ser navegável. Os 

vaporzeiros e remeiros antigos trabalhadores do rio, senhores de um outro tempo, 

onde o rio era a travessia, a estrada transportando gentes e cargas de Minas à 

Bahia, serão os meus companheiros, nessa viagem. Eles me revelarão segredos, 

mapearão o caminho das águas, recriarão um rio real e interior com seus desafios, 

seus mistérios, e mais o trabalho nos vapores e nas barcas, a vida dos homens 

das águas relatada através de suas lembranças. E as lembranças tecendo um 
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sentido de vida e um sentido de mundo que o São Francisco imprimiu no 

imaginário de cada um deles. E assim, juntos, vamos costurar uma nova história, 

entrelaçando lembranças, e percepções novas e antigas. Memórias, imagens e 

idéias do rio que dão corpo e sentido a esta dissertação de mestrado.  

Divago agora com o meu imaginário e convido o leitor a navegar comigo. 

Imaginemos uma roda de idéias, entre autores, vaporzeiros, leitores, e eu que leio, 

escuto e escrevo, todos nós em um dialogo harmônico. Onde os nossos saberes, 

não serão somente um simples contato sobre o assunto que nos une, mas o 

esboço de uma nova concepção do saber, que se estabelece por meio do encontro 

e do diálogo dos saberes diversos. Que as ciências e os saberes populares 

possam conversar uns com os outros! Que o Rio chegue até nós, num dialogar 

fecundo e profundo, como as suas águas. 

 

Tecendo os fios para a construção da pesquisa 

 

Há uma idade em que se ensina o que sabe; mas vem em 

seguida outra, em que se ensina o que não se sabe: isso se 

chama pesquisar. (BARTHES, 2004, p. 47) 

 

Como as cantorias, que aconteciam nas noites do vapor, acompanhadas do 

som da viola e da rabeca2, que davam um toque de leveza na viagem demorada e 

longa, buscamos, na literatura, uma companheira de viagem, por essas águas 

pesquisadas, uma inspiração para um mergulho um pouco mais profundo, em 

busca de uma geografia poética, de uma geografia de sensações, de afetos, de 

percepções.  É em Roland Barthes que me apóio para dizer que a literatura é uma 

boa forma de compreensão de uma realidade vivida. Na Literatura está a 

Geografia, com seus espaços e lugares, suas paisagens, em seus diferentes 

modos de viver, sentir e perceber, “é real porque é literatura, todas as ciências 

estão presentes no instante literário” (BARTHES, 2004 p.18). Ao ler Roland 

Barthes, o semiólogo francês, em seu livro “Aula”, vejo que a literatura faz os 

saberes girarem, não fixa e nem fetichiza nenhum deles.  

Porque ela encena a linguagem, em vez de, simplesmente, 

utilizá-la, a  literatura engrena o saber no rolamento da 

flexibilidade infinita: através da escritura, o saber reflete 
                                                 
2
 

 �  A Rabeca é um instrumento feito de madeira, de cabaça ou de bambu e o números de cordas 

também varia podendo ter três, quatro ou cinco cordas. É um instrumento de arco de origem árabe 

que se assemelha ao violino. Ele é utilizado no Brasil em festas populares desde os tempos da 

colonização. 
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incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que 

não é mais epistemológico, mas dramático. (BARTHES, 

2004, p.19) 

   

Ela consiste num teatro da linguagem que encena e ensina, onde, em todos 

os espaços, as palavras possuem sabor. Roland Barthes nos revela, que num 

romance como Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social ( 

colonial), técnico, botânico, antropológico ( Robinson passa da natureza à cultura). 

A literatura é uma fonte de muitos saberes, onde descobrimos o real por meio do 

imaginado.   

Foi por caminhos literários que vim a compreender a essência da realidade 

sertaneja, do lugar em que cresci e vivi, por muitos anos. Ao ler o Grande Sertão: 

Veredas, de João Guimarães Rosa, ao acompanhar o jagunço Riobaldo, narrando 

cenas e cenários sertanejos, em suas poéticas geografias, ao descrever os rios, os 

riachos, os pássaros, o céu do sertão, os Buritis que se olham no espelho das 

águas das veredas, aprendi que para além de um sertão físico, há um sertão 

interior que vive dentro da gente, sertão dentro de mim, que me faz enxergar a 

beleza e a sensibilidade que existe na terra vermelha, no sol que brilha forte 

aquecendo o dia; nas suas árvores retorcidas, mostrando que há vida entrelaçada 

em todos os cantos.  

João Guimarães Rosa tinha um verdadeiro fascínio pela ciência geográfica, 

tanto que ele mesmo reconheceu ser um “velho admirador” e “velho amoroso” da 

Geografia, assumindo-se assim, ao tomar posse, no dia 20 de dezembro de 1945, 

do cargo de sócio titular da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.  

Devo explicar-me. De início, o amor da Geografia me veio 

pelos caminhos da poesia – da imensa emoção poética que 

sobe da nossa terra e das suas belezas: dos campos, das 

matas, dos rios, das montanhas; capões e chapadões, 

alturas e planuras, ipuêiras e capoeiras, caatingas e 

restingas, montes e horizontes; do grande corpo, eterno, do 

Brasil. Tinha que procurar a Geografia, pois. Porque, «para 

mais amar e servir o Brasil, mistér se faz melhor conhecê-lo 

»; já que, mesmo para o embevecimento do puro 

contemplativo, pouco a pouco se impõe a necessidade de 

uma disciplina científica. Desarmado da luz reveladora dos 

conhecimentos geográficos, e provido tão só da sua 

capacidade receptiva para a beleza, o artista vê a natureza 

aprisionada no campo punctiforme do momento presente. 
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Falta-lhe saber da grande vida, envolvente, do conjunto. 

Escapa-lhe a majestosa magia dos movimentos milenários: 

o alargamento progressivo dos vales, e a suavização dos 

relevos; o rejuvenescimento dos rios, que se aprofundam; na 

quadra das cheias, o enganoso fluir dos falsos-braços, que 

são abandonados meandros; a rapina voraz e fatal dos rios 

que capturam outros rios, de outras bacias; o minucioso 

registro dos ciclos de erosão, gravado nas escarpas; as 

estradas dos ventos, pelos vales, se esgueirando nas 

gargantas das serranias; os pseudópodos da caatinga, 

invadindo, pouco a pouco, os «campos gerais», onde se 

destrói o arenito e onde vão morrendo, silentes, os buritis; e 

tudo o mais, enfim, que representa, numa câmera 

lentíssima, o estremunhar da paisagem, pelos séculos3. 

 

Foi com João Guimarães Rosa, pela poética da sua escrita literária, que 

pude compreender melhor as possibilidades experimentais, poético-estéticas, do 

homem do sertão, com seu mundo, misturando na literatura os espaços de 

realidade e ficção. 

Pela literatura e pela poesia, chega até nós, uma geografia mais próxima da 

realidade, um “geo-grafar o cotidiano”, onde o espaço é preenchido de 

materialidade e significado.  Uma geografia que traz, para o território, cheiros, 

sons, texturas, sentimentos, lembranças, tramas, dramas, sabores... Sensações e 

percepções do nosso viver no mundo.  

Na sensibilidade da linguagem da arte e da literatura, conheci novos 

caminhos para produzir e ler outros estilos de trabalhos, com características mais 

pessoais, abertos a uma interação intersubjetiva entre o pesquisador e as pessoas 

com quem ele trabalha. Estilos que incorporam uma diversidade de linguagens a 

uma mesma atividade de pesquisa, estilos usualmente mais ousados e sugestivos, 

do ponto de vista da integração entre o rigor científico e a expressão pessoal de 

criatividade. Sendo assim, permito-me navegar por caminhos de interpretações 

fluidas e líquidas, com espaço para a descrição de fenômenos, percepções e 

sensações em torno da realidade vivida. Deixando-me envolver por esses 

“territórios alternativos”, como ensina o professor Rogério Haesbaert. 
                                                 
3
 

 �  Ao tomar posse, no dia 20 de dezembro de 1945, no cargo de sócio titular da Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro (Tomo LIII, 1946, p. 96-7) afirmou que sua paixão pela Geografia “veio 

pelos caminhos da poesia” e descreveu sua emoção pela beleza das terras brasileiras. Foi mantida a 

ortografia original do pronunciamento. 



 

 

70 

É uma nova geografia que há que inventar, rompendo ainda 

divisórias entre disciplinas, com geógrafos abertos à 

literatura e à arte e homens de letras a par da geografia. As 

especializações atuais progridem muito pouco neste sentido. 

Em última análise, a pedagogia do espaço deve ser criativa. 

[...] sobretudo quando se impõe como objetivo a elaboração 

de documentos de síntese que fazem apelo a uma certa 

imaginação, ao mesmo tempo que ao espírito de análise. 

Mas é preciso ir mais longe, incitar à crítica do que existe, 

recusar a ordem do “standard”, suscitar a elaboração de 

projetos que dêem aos lugares habitados, aos espaços de 

reunião, às regiões a viver, as cores e as formas, as 

necessidades e os sonhos das imaginações jovens. 

Descobrir o espaço, pensar o espaço, sonhar o espaço, criar 

o espaço...(FRÉMONT7, 1980 apud HAESBAERT, 2002, 

p.157) 

  

Como um rio que, no correr de suas águas, recebe e acolhe tantas outras 

que encontra pelo caminho, riachos, riachinhos, rios e riozinhos, todas elas se 

juntando, se somando, virando um único caminho de águas que correm rumo ao 

mar, tantas águas encontro pelo caminho, tantas leituras, tantos autores que me 

inspiram, que me influenciam. Dentre elas uma geógrafa e poeta, a professora 

Lúcia Gratão, que me apresenta as águas de um outro rio, o Araguaia. “A Poética 

d‟ O Rio – Araguaia! De Cheias... E... Vazantes... ( À) Luz da Imaginação”.  

Ao ler as margens escritas, de Lúcia, realizo uma bonita travessia 

imaginária pelas barranqueiras águas do Araguaia. O seu trabalho representa, 

para mim, ousadia geográfica. Uma geografia embebida em águas de arte e 

poesia, indo às profundezas das águas, mostrando um rio de muitas vozes, um rio 

que ensina, um rio generoso, um rio de amor, um rio que chora e ora. 

Que possamos dialogar as geografias, como ensina Lúcia, em sua “geo-

poética”. A sua tese de doutorado é na Geografia Física, embora siga a corrente 

humanística da Geografia. Vejo que os aspectos físicos geográficos falam, por 

meio de sua poesia, de uma Geografia que se torna física, humana e poética, a um 

só tempo. Ela faz com que as águas se misturem, alinhavando o físico e o 

humano, o estético e o poético, o real e o imaginário, num processo de intimidade, 

ao descobrir o Rio Araguaia. Trabalhos como esse fazem com que eu me sinta 

inspirada e motivada para seguir pesquisando. É de um cuidar que as nossas 

pesquisas acadêmicas necessitam, um cuidar das palavras, um cuidar ao 
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pesquisar. É preciso que haja um namoro com o que se faz, foi preciso “um 

namorar o rio”, revela Lúcia.  

Saio em busca d‟ “O Rio” por caminhos poéticos ( à ) luz da 

imaginação – da representação imagética e simbólica com o 

propósito de trazer “O Rio” no sentido de despertar em cada 

um de nós a alegria de viver e de lutar por um mundo 

melhor, mais amoroso e solidário. Onde a educação e a 

cultura possam (con) fluir no campo da geografia para 

construir um canal de convergência geopoética. E no 

trabalho de construção desse canal, a correnteza se orienta 

em busca das águas da vida... (GRATÃO, 2002, p.4) 

  

Na sua travessia pelo rio Araguaia, ela se deixa tocar por uma geografia 

que é sentida, uma geografia dos afetos. O tempo todo ela nos convida a um 

exercício de sensibilização, de sentir a vida pulsando, de sentir os pés que tocam o 

chão, de sentir a água do rio, a água que é bebida, a água em que se banha, a 

água que é poesia, a água que oferta vida e que é vida. O Rio que é sentido por 

Lúcia é olhado por lentes de afetos, de sentimentos, da sua própria vida, enquanto 

geógrafa e enquanto ser humano, que se entrelaça à vida das pessoas que ela 

encontra, durante o caminho do rio. Acredito que esse seja o sentido vivo de uma 

geografia, o sentir.  Citado por Lúcia, David Lowental geógrafo humanista, explica 

melhor do que eu essa idéia:  

Cada imagem e idéia sobre o mundo é composta, então, de 

experiência pessoal, aprendizado, imaginação e memória. 

Os lugares em que vivemos, aqueles que visitamos e 

percorremos, os mundos sobre os quais lemos e vemos em 

trabalhos de arte, e os domínios da imaginação e de cada 

fantasia contribuem para as nossas imagens da natureza e 

do homem. Todos os tipos de experiências, desde os mais 

estreitamente ligados com o nosso mundo diário até aqueles 

que parecem remotamente distanciados, vêm juntos compor 

nosso quadro individual da realidade. A superfície da terra é 

elaborada para cada pessoa pela refração através de lentes 

culturais e pessoais, de costumes e fantasias. Todos nós 

somos artistas e arquitetos de paisagens, criando ordem e 

organizando espaços, tempo e causalidade, de acordo com 

nossas percepções e predileções. (LOWENTHAL, 1982 

apud GRATÃO 2002, p.141) 
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Para cada um de nós, o rio assume um significado, que se re-significa ao 

longo da vida, pela forma em que nos relacionamos com ele por meio de uma 

“Geograficidade”, “que é a relação que necessariamente temos com o mundo 

através dos espaços, paisagens e lugares que encontramos nas nossas vidas 

diárias”. ( Relph, 1979, GRATÃO, 2001 p. 22).  Assim existe um rio, que é da Lúcia, 

um outro que é dos vaporzeiros, um outro da Joyce... rios infinitos...     

É desse espaço geográfico, onde poeticamente habitam homens e 

mulheres, que tento me aproximar, de uma Geografia embebida de arte e poesia. 

Na leitura do Rio Araguaia, que poeticamente é apresentado pelo olhar da 

professora Lúcia, vim a conhecer outros geógrafos humanistas, o que me leva a 

pensar que esse saber geográfico embebido de arte e a poesia, não faz parte de 

geografias tão recentes assim; Há, outros geógrafos que nos antecederam, e nos 

deixam referências e exemplos a serem seguidos. Geógrafos humanistas entre 

eles: David Lowenthal, Eric Dardel, Anne Buttimer e outros.    

A idéia de uma geo-poética do Rio São Francisco não é nada nova, nenhum 

método foi criado com isso. Buscamos apenas dialogar a Geografia com outras 

fontes de saberes, com o objetivo de significar este trabalho, uma forma de dar 

sentido às águas vividas desse Rio, por meio das pessoas que convivem com ele. 

Por isso uma aproximação com autores que nos ensinam sobre esta geografia do 

“sentir” e “perceber” o espaço vivido.  

Acredito numa “ciência autobiográfica”, tal como ensina Boaventura de 

Sousa Santos, em seu “discurso sobre as ciências”, onde a nossa trajetória de vida 

pessoal e coletiva (enquanto comunidade científica) e os nossos valores, nossas 

crenças são provas intimas do nosso conhecimento. E eles influem diretamente 

nas nossas pesquisas laboratoriais e de campo. “Para isso é necessária uma outra 

forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos 

separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos”. (SANTOS, 1987, p.22) 

Boaventura de Sousa Santos fala de uma “ecologia dos saberes” (SANTOS, 

1987), que consiste num convite ao reencontro com o outro, permitindo que os 

atores sociais diversos comuniquem-se, em um processo de construção do 

conhecimento. Sendo esta, comunicação operadora da transformação e da 

integração das múltiplas percepções e concepções, possibilitando a compreensão 

das diferentes vozes portadoras dos mais diversos saberes, não havendo 

imposição de uma voz sobre outra. 

É o que Roland Barthes propõe em seu paradigma, ao se referir à 

linguagem, é um dizer “não” a esta partilha de funções: de um lado o cientista, os 

pesquisadores, e de outro os escritores, os ensaístas; ele sugere, pelo contrário, 
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que a escritura se encontre em toda a parte onde as palavras têm sabor. E ele 

assinala para uma peculiaridade, que saber e sabor, etimologicamente, possuem o 

mesmo significado.   

São muitos os geógrafos, filósofos, antropólogos que nos lembram que, em 

vez de confiarmos unicamente em um modelo de ciência, estamos talvez nos 

aproximando de autores encontrados na arte, na literatura, na música com todos 

os seus fascínios e encantamentos. Tal como afirma o sociólogo Roger Bastide. 

O antigo mistura-se com o novo. As épocas históricas 

emaranham-se umas nas outras. (...) Seria necessário, em 

lugar de conceitos rígidos, descobrir noções de certo modo 

líquidas, capazes de descrever fenômenos de fusão, de 

ebulição, de interpenetração, noções que se modelariam 

conforme uma realidade viva, em perpétua transformação. O 

sociólogo que quiser conhecer o Brasil não raro deve 

transformar-se em poeta. (BASTIDE, 1959, p.15) 

 

É com esse olhar mais pessoalizado e “autobiográfico” que me volto para os 

meus atores sociais, os antigos trabalhadores dos vapores que, hoje, já 

aposentados, estarão me revelando as suas memórias de vida no rio, junto com o 

silêncio que margeia as águas do passado e as águas do presente; misturando, 

entrelaçando tempos, águas e vidas. 

Tentei, assim, seguir pesquisando e vivendo esse rio, que é sentido por 

águas subjetivas. O rio que corre dentro da gente, assim como o sertão de 

Guimarães Rosa. O rio do trabalho, o rio do coração, o lugar do amor, da vida. 

 

O contar 

“Ah, o prazer perdido das lembranças sem palavras, das 

evocações sem legenda, dos sentimentos sem um sentido”. 

(BRANDÃO, 1998, p. 101) 

 

Antes de ingressar no mestrado, Carlos Brandão e eu já trabalhávamos 

juntos, há pouco mais de um ano, com memórias de pessoas que dedicaram toda 

uma vida a trabalhos no rio. Foi com ele e por intermédio dele, em orientações e 

leituras sobre pesquisas de campo, que aprendi a chegar às pessoas e começar 

uma entrevista. A partilhar com eles um pouco do mundo vivido, das suas histórias, 

das suas emoções que, muitas vezes, chegavam a me emocionar. Nosso objetivo 

comum era e continua sendo registrar a voz das pessoas, e através delas, a vida e 

o pensamento desses homens do rio. A princípio, um primeiro número de 
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vaporzeiros foi entrevistado. Dentre eles selecionamos apenas quatro, para um 

estudo mais detalhado, uma vez que são eles, bons informantes de pesquisa, 

velhos comandantes do Rio, homens sensíveis, homens de águas, que me 

acolheram e me mostraram um rio até então desconhecido por mim.  

Procurei fazer uma pesquisa de campo detalhada, registrando as minhas 

percepções diante das falas dos meus sujeitos em cadernos que são, na verdade, 

“diários de campo”. Fui,  neles, tratando tudo de forma bem pessoal, como deve 

ser de fato um diário, com escritos, poesias, imagens de lugares do rio, desenhos. 

O diário de campo foi por muito tempo o meu companheiro fiel onde, o lápis e a 

caneta entre riscos e rabiscos davam vida aos meus pensamentos.  

E, assim, tentei mergulhar nessas águas do passado. Tal como um diário de 

bordo dos vaporzeiros, meu diário de campo são escritos de uma viagem minha, 

de interpretações minhas sobre as falas. Ao transcrever as entrevistas, seguia 

fazendo as minhas interpretações e muitas vezes, em meus devaneios, pensava a 

pesquisa, tentando costurar subjetividade e objetividade. 

A metodologia que utilizamos para obter esses “lembrares do rio” é a 

história oral com foco na memória social do trabalho. As entrevistas, na verdade, 

consistem em horas de conversas, num prosear sem pressa, como um remanso de 

águas calmas de um rio. A nossa idéia não era a de uma entrevista formal, regida 

por perguntas e respostas, mas de uma conversa informal, onde houvesse espaço 

para risadas, brincadeiras. Caminho utilizado por nós para que esse momento de 

lembranças e revelações fosse contado de uma maneira descontraída, sem cansá-

los muito, pois se trata de homens, com idade acima de 70 anos; o Sr. João de 

Félix, o mais velho deles, está hoje com seus 94 anos.   

Segundo Sonia Maria de Freitas (2001) “a História Oral privilegia a voz dos 

indivíduos, e não apenas dos grandes homens como tem acontecido, mas dando 

palavra aos esquecidos”. (FREITAS, 2001, p. 51). Todas as pessoas possuem 

histórias, um camponês, um vaporzeiro, um pescador, um intelectual, uma dona de 

casa, um artista. E todas elas contribuem para a história do mundo. “Cada um de 

nós tem o direito de falar de contornos geográficos, de montanha e desertos(...) 

carregamos em nossos corações, o mapa do mundo tal como 

conhecemos”(COWAN, 1999, p. 145). Este mapa interior que carregamos 

conosco, esse mundo percebido e sentido por nós, como explica: James Cowan 

em, “ O sonho do cartógrafo”  deve ser revelado. E na história oral os mundos 

vividos, são revelado pelas palavras.  Aprendemos com a palavra que nos é 

passada pela voz do outro, com a história do outro, com a vida do outro.  A história 

oral é uma história viva, como define José Carlos Meihy (2002). É o presente que 
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toca o passado, que re-significa a história. Este é seu principal fundamento, a 

presença do passado no presente imediato das pessoas.   

Pelo sentimento de descoberta nas entrevistas, o meio 

ambiente imediato também adquire uma dimensão histórica 

viva: uma percepção viva do passado, o qual não é apenas 

conhecido, mas sentido pessoalmente. Isto se dá 

particularmente com alguém que acaba de se mudar para 

uma comunidade ou bairro. Uma coisa é saber que as ruas 

ou campos em torno de uma casa tinham um passado antes 

que ali tivesse chegado; bem diferente é ter tido 

conhecimento por meio das lembranças do passado, vivas 

ainda na memória dos mais velhos do lugar, das intimidades 

amorosas por aqueles campos, dos vizinhos e casa em 

determinada rua, do trabalho em determinada 

loja.(THOMPSON, 1992, p. 31) 

 

Na história oral, é toda a subjetividade do diálogo que se materializa em 

escrita, a voz que me conta a sua história de vida, o silêncio que consiste num 

intervalo ou uma pausa no meio da conversa, os olhares, a entonação da voz, os 

gestos do corpo. São todos esses fatores, documentos vivos de escrita. O sujeito, 

como agente histórico. Trabalhamos o tempo inteiro com a emoção do outro que 

está diante de mim, com a vida do outro. O que torna difícil o nosso trabalho. 

Muitas vezes, no meio das entrevistas, me emocionava, saía dali envolvida com 

tudo aquilo que era revelado a mim. Torna-se difícil colocar, no papel, toda a 

riqueza desses diálogos, é impossível trazer para a escrita a cena e o cenário, tal 

como acontecidos no momento. “O essencial consiste em aprender a detectar o 

que não se está dizendo e a levar em consideração o significado dos silêncios 

durante a entrevista”. (FREITAS, 2001, p. 71). 

Quando compartilhamos nossas vidas com outras pessoas, existe uma 

espécie de troca, entre o ser que conta e o que ouve. Percebo que ambos sofrem 

um processo de mutação. Eu posso dizer que não sou mais a mesma, porque 

agora sei e partilho o que os outros me contaram, compartilhando com todos e 

cada um os seus mundos vividos e sonhados. Quando contamos nossas vidas, 

enlaçamos o outro. Trazemos o outro para nós. Nem o que conta e nem o que 

ouve serão mais os mesmos. O que conta porque revela algo de si e da sua vida, e 

o outro que escuta porque agora sabe o que lhe foi contado e que antes não sabia. 

Carlos Brandão, em “Memória Sertão” revela sobre a difícil missão de ser 

“espelho”.  
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Que quando ouvimos somos o espelho de quem conta 

“Contando ao outro e dele recebendo em troca, preenche 

com o fruto da partilha da fala do vazio do sentido, ou 

porque cabe ao outro, alheio dizer o significado dos silêncios 

da narrativa”. (BRANDÃO, 1991, p. 136) 

  

Para tornar a lembrança compreensível para o ser que lembra e o ser que 

escuta é necessário que o outro se faça presente. A lembrança não é só uma 

imagem que fica na nossa memória, por isso é necessária a presença do ouvinte 

para quem narramos histórias, precisamos que o outro compartilhe conosco o que 

vivemos e precisamos contar. É necessário um dialogo, um encontro de vidas, um 

encontro de almas. Acredito nesse caminho, numa perspectiva do encontro, de um 

dialogo harmônico, de estar em sintonia com o outro. Acredito ainda que, antes de 

irmos encontrar as pessoas que pesquisamos, devemos nos orientar por essa 

frase de Carlos Brandão, “de sermos espelhos refletidos do outro enquanto 

ouvimos”. O encontro, o diálogo verdadeiro, se dá quando “cada um em sua alma 

volta-se para o outro de maneira que, daqui por diante, tornando o outro presente, 

fala lhe a ele e se dirige verdadeiramente” (BUBER, 1982, p. 8)  

Paul Thompson nos revela que, para sermos bons historiadores orais, é 

preciso antes saber ouvir. Quem lembra precisa recontar a sua vida a sua história, 

as palavras são o sal que dá gosto e sentido às lembranças. “Eu preciso narrar! 

Preciso de quem me ouça! Pois a lembrança já é a minha vida narrada sem fim 

para mim mesmo”.(BRANDÃO, 1998, p. 101)   

Quando nos lembramos de algo, como um fato que nos aconteceu, é como 

se tivéssemos, na mente, um roteiro de um filme, onde cenas e cenários estão em 

pleno movimento. Quando contamos estamos vivendo de novo, só que agora com 

os sentimentos e as sensações de um tempo presente. O contar ao outro nos 

remete à nossa própria vivência, não porque ele nos explica, mas porque nos 

redescobrimos, na narrativa.  

Existe um reviver no rememorar que não é apenas bom 

como a boa saudade redita, revisitada a poder de palavras. 

Ele o reviver na narrativa, completa mais do que o sentido 

não sabido, completa uma parte da vida ainda não vivida e 

tão passada. (BRANDÃO, 1998, p. 152) 
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O lembrar 

As pernas, os braços, estão cheios de lembranças 

embotadas. (PROUST, 1990, p. 12) 

Tento viajar por essas águas da memória na companhia de Ecléa Bosi, 

Maurice Halbwachs, Henry Bergson, Merleau Ponty e Carlos Brandão. São autores 

que escolho para me acompanharem durante a travessia dessas águas, serão os 

meus condutores, autores muitas vezes mais especializados no assunto “memória” 

do que eu, autores que leio e com os quais aprendo, embora algumas vezes ache 

difícil compreendê-los. No entanto navegar por estas águas misteriosas da 

lembrança é uma aventura difícil para que eu realize sem a companhia deles, são 

águas perigosas, para uma navegante de primeira viagem. O caminho da memória 

é água de rio, que na correnteza segue rumo ao infinito, sozinha me perco nela.   

Começo com Carlos Brandão, em “Memória sertão”, em seu dizer que as 

nossas memórias são o que nos constrói como sujeitos conscientes de nós 

mesmos, capazes de nos comunicar conosco e com os outros. Nós pensamos os 

nossos pensamentos, mas a memória revela quem somos nós, as nossas 

identidades. “Lembrar” refere-se ao de onde se veio. “Antes, com os outros, os 

meus, minha gente; depois sozinho, minha alma, suas idas, minhas vidas: a de 

agora e as passadas, o meu eu”. (BRANDÃO, 1998, p. 12)  

Existem muitos “eus” quando nos lembramos de alguma coisa, por 

exemplo, no último capítulo, falo sobre as minhas lembranças de infância, no 

entanto não é a imagem da menina que fui que me reaparece, é a imagem da 

menina que se mistura à da mulher, as meninas que fui e as mulheres que sou. 

Escrevo sobre a menina num corpo de mulher, com as sensações vividas e 

percebidas da mulher que sou; o lembrar é um reconstruir momentos vividos. É 

isso que não devemos esquecer, que a lembrança não reconstrói apenas uma 

fração do passado, ela se funda cada vez mais em um tempo presente.   

É nesse reconstruir “momentos”, reconstruir o “passado” que Maurice 

Halbwachs sustenta sua teoria, na qual lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com as imagens de hoje. Para ele, a conservação total do 

passado e a sua ressurreição só seriam possíveis se o adulto conseguisse manter 

intocável o sistema de representações, hábitos, relações sociais da sua infância, o 

que é impossível. O passado nunca será o mesmo, pois em nossas lembranças 

ele não sobrevive exatamente como foi, pois existe um agente transformador que é 

o tempo, e ele transforma as pessoas em suas percepções, idéias e valores. 
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O tempo é a essência da memória, o tempo que age sobre o nosso corpo, e 

que o transforma de menino em velho. O nosso corpo é uma memória que fala por 

meio de sua imagem. É pelo tempo que os nossos pensamentos envelhecem, é 

por ele que uma época fica marcada, é por meio dele que nos lembramos de fatos 

e acontecimentos.  

Percebo que é no outono da vida que se vive, de um modo mais intenso, a 

memória; ao conversar com os velhos que pesquiso, às vezes sinto que a 

dimensão de suas vidas está atrelada ao passado, revivem o passado no presente. 

Homens aposentados, o corpo já cansado do tempo, já não possuem a mesma 

força de outrora, às vezes uma tosse interrompe a conversa, a voz já está trêmula 

e rouca, mas as lembranças continuam a brotar como água. “Que nos seja 

permitido viver enquanto as lembranças não nos abandonarem e enquanto, de 

nossa parte, pudermos nos entregar a elas”. (BOBBIO, 1997, p. 30)       

É dessas águas da lembrança dos velhos homens do Rio São Francisco 

que bebo, para dar vida a um rio do passado. Um rio desconhecido por mim, por 

outros jovens, por crianças, por muitas pessoas. São eles os guardiões desse rio 

navegável por meio de vapores e barcas, e são eles os únicos que podem nos 

contar sobre esse passado vivenciado.   

Só o velho sabe daquele vizinho da avó, há muita coisa 

mineral dos cemitérios, sem lembranças nos outros e sem 

rastros na terra – mas que ele pode suscitar de repente ( 

como o mágico que abre a caixa dos mistérios) na cor dos 

bigodes, no corte do paletó, na morrinha do fumo, no ranger 

das botinas de elástico, no andar, no pigarro, no jeito – para 

o menino que está escutando e vai prolongar por mais 

cinqüenta, mais setenta anos a lembrança que lhe chega, 

não como coisa morta, mais viva qual flor cheirosa e 

colorida, límpida e nítida e flagrante como um presente.( 

NAVA, 1984, p. 24) 

 

Sabemos que, no jeito de ser de um povo, nos gestos do corpo, na maneira 

de falar, de arrumar a casa, existe muito das gerações passadas. Carregamos, 

dentro de nós, as pessoas que nos antecederam. Somos netos dos nossos avós, 

cujo retratos estão pendurados nas paredes.  

Porém, a velhice é uma fase delicada da vida, a última pela qual passamos.  

No correr da vida existem outras fases, que nos levam a ter crises de identidade 

também - a adolescência é uma delas. Mas o adolescente vive um momento de 
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passagem, outras fases ainda virão, há ainda muito que se viver. Para o velho não, 

tudo se dificulta, o corpo cansado que já não consegue subir as escadas direito, o 

barulho que incomoda, as ruas que se tornam difíceis de atravessar. Eles pedem 

um cuidado maior por parte dos familiares, que nem sempre estão dispostos a 

ajudar, não compreendem.  

O mundo dos velhos, de todos os velhos, é, de modo mais 

ou menos intenso, o mundo da memória. Dizemos: afinal, 

somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E eu 

acrescentaria: somos aquilo que lembramos. Além dos 

afetos que alimentamos, a nossa riqueza são os 

pensamentos que pensamos, as ações que cumprimos, as 

lembranças que conservamos e não deixamos apagar e das 

quais somos o único guardião. (BOBIO,1999, p. 30) 

                

Carlos Brandão, em uma das sete visitas que faz as casas da memória, em 

“Memória sertão”, revela que o velho recorda o tempo vivido do passado, 

desqualificando os tempos de hoje. Talvez seja esse um dos indicadores mais 

difíceis da velhice, o de habitar um tempo presente que já não é mais o seu, e 

além de velho corre o risco de ficar sozinho.   

(...) em nome de um outro, vivido, lembrado e perdido... “que 

já não volta mais”, servia, entre o silêncio e a confissão 

tímida diante do outro, mas carregada de afeto de quem 

“perdeu”, a assinalar que o tempo todo se está falando da 

vida. Se está narrando como se era, o que se foi, como se 

“menos”, agora, quando se está velho e tudo à volta 

“mudou”. (BRANDÃO, 1999, p. 66) 

 

Para compor essas lembranças de rio, outras lembranças me inspiraram, 

lembranças colhidas por Ecléa Bosi em seu livro: “Memória e sociedade: 

lembrança de velhos”. Os homens e mulheres da sociedade paulista, entrevistados 

por ela, de alguma forma foram, para mim, e continuam sendo, ícones para os 

velhos vaporzeiros que pesquiso. Primeiro, por pertencerem a uma ideologia de 

classe que é referência de um marco de um determinado tempo, representantes 

sociais através da memória. E, depois, pela proximidade com que Ecléa tratava os 

seus velhos. Marilena Chauí, na apresentação do livro descreve essa relação de 

proximidade nas palavras dos entrevistados que, muitas vezes, se referiam a ela 

como: “minha filha”, “meu bem”, instantes significativos carregados de afetos. 

Sendo o principal método de pesquisa de Ecléa Bosi a relação de afeto e 
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cumplicidade que mantinha com os seus sujeitos de pesquisa. Muitas vezes, no 

simples ato de acompanhá-la até o portão, ali, na hora da despedida, a memória 

dos velhos paulistanos tinha algo a revelar.  

A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um 

fragmento. Frequentemente, as mais vivas recordações 

afloravam depois da entrevista, na hora do cafezinho, na 

escada, no jardim, ou na despedida no portão. Muitas 

passagens não foram registradas, foram contadas em 

confiança, como confidências. Continuando a escutar 

ouviríamos outro tanto e mais. Lembrança puxa lembrança e 

seria preciso um escutar infinito. (BOSI, 1994, p. 39) 

 

Percebo o olhar atento e sensível da pesquisadora, tentando aproveitar 

cada detalhe da presença de seus entrevistados, não esquecendo que o essencial 

pode-se mostrar até na hora da despedida. Sempre quando estou em campo, nas 

minhas pesquisas, lembro-me dessa aproximação que a pesquisadora mantinha 

com estes homens e mulheres da sociedade paulista. Não procuro imitá-la e, sim, 

segui-la como exemplo de um trabalho extremamente sensível e criativo. Atenta às 

minúcias, registrando os olhares, os silêncios, as emoções que margeiam o ato de 

narrar.  

Ecléa Bosi é uma das casas visitadas por Carlos Brandão em “Memória 

Sertão”, ele revela que a autora convive com os seus velhos na dimensão afetuosa 

da evocação, da imaginação, da memória.  

Eis que os seus homens e mulheres, desobrigados de 

conviver sob o imperativo da memória – hábito – ou porque 

já utilizaram demais, ou porque não precisam mais tanto 

dela, como antes, para o exercício da vida cotidiana – 

podem entregar-se, diante dela e para eles mesmos, como 

moradores de si, como evocadores.(BRANDÃO, 1998, p. 62) 

 

Quantas aproximações existem entre os meus velhos vaporzeiros e 

remeiros do Rio São Francisco, trabalhadores aposentados da Companhia de 

Navegação do São Francisco, a extinta FRANAVE, e os homens e mulheres 

paulistanos de nascimento ou de adoção, do “Memória e Sociedade” de Ecléa 

Bosi. Dentre elas, uma sensibilidade de lembrar os tempos, que entrelaça os 

acontecimentos sociais, regidos pela vida de trabalho, com os da vida subjetiva, 

pessoal, uma história de vida regida e lembrada por meio do trabalho. São as 

lembranças de uma vida de trabalho, que colhemos dos homens do Rio São 
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Francisco, o trabalho acompanhado da vida que girava em torno das viagens no 

vapor.  

Mais entre tantas aproximações, uma diferença se torna evidente, entre os 

velhos paulistanos e os velhos barranqueiros do São Francisco. Ao contrário dos 

velhos paulistanos, os velhos barranqueiros foram entrevistados no aconchego de 

seus lares, alguns ao lado de suas companheiras, as respectivas esposas, mas 

todos eles inseridos ao grupo familiar.  Em Ecléa Bosi, a solidão de seus velhos se 

torna um pouco mais evidente, estão em lares de idosos, longe dos familiares.   

 

Lembro e sinto a um só tempo 

Ecléa Bosi ao estudar Halbwachs, nos revela que tudo o que nós 

percebemos é vivenciado como um momento de presente. Um instante virgem de 

relação entre nós e o mundo. Mas ele próprio nos surge já misturado com milhares 

de pormenores da nossa experiência passada. As nossas vivências, experiências 

vividas guardadas como lembranças estão em nós como um constante movimento. 

A lembrança é uma imagem construída pelos elementos que se dispõem no 

conjunto de representações do tempo presente. Por mais nítida que nos pareça a 

lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na 

infância, porque nós não somos mais os mesmos meninos e meninas daquele 

tempo, as nossas percepções foram alteradas, mudaram as nossas idéias, nossos 

juízos de realidade e de valor. Lembrar é um constante devir, porque somos seres 

de devir. 

Merleau-Ponty concorda com Ecléa Bosi no sentido de que o presente 

existe entre dois horizontes de ausência, passado e futuro. Um que já foi e o outro 

que ainda está por vir. Segundo ele, recordar não é trazer um quadro do passado 

subsistente em si. É enveredar no horizonte do passado e, pouco a pouco, 

desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que as experiências que ele 

resume sejam como que vividas novamente, em seu lugar temporal. Este é o 

verdadeiro problema da memória, que está ligado a nossa percepção, o passado 

nunca é rememorado como aconteceu de fato. 

A consciência pode com o tempo, alterar a estrutura de suas 

paisagens – como, em cada instante, sua experiência antiga 

lhe está presente sob a forma de um horizonte que ela pode 

reabrir, se o toma como tema de conhecimento, em um ato 

de rememoração, mas que também pode deixar “a margem”, 

e que agora fornece imediatamente ao percebido uma 

atmosfera e uma significação presentes. (PONTY 1994, p. 

58) 
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A memória permite que o corpo presente vá ao encontro do passado, e ao 

mesmo tempo, interfere no processo atual das representações. “Pela memória, o 

passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 

percepções imediatas, sendo a memória um lado subjetivo do nosso conhecimento 

sobre as coisas”. (BOSI, 1994, p. 47). A lembrança nunca vem sozinha, às vezes 

na companhia de uma saudade. O Sr João de Félix, antigo remeiro e vaporzeiro do 

Rio São Francisco, me diz: “a gente trabalhava muito, mais eu tenho saudades do 

movimento daquele rio, daquela vida movimentada”. Ele se refere à quantidade de 

imagens, sons e gestos, nas beiras do Rio, quando os vapores e as barcas, 

ancoravam no cais.   

Um homem não sabe o que ele é se não for capaz de sair 

das determinações atuais. Uma lembrança é diamante bruto 

que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da 

reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O 

sentimento também precisa acompanha – lá para que ela 

não seja uma repetição do estado antigo, mas uma 

reaparição. (BOSI, 1994, p. 81) 

 

Para tentar entender a memória é preciso que se entenda um outro 

conceito, que é percepção. Não existe percepção sem lembrança, o passado é 

percebido, portanto perceber em si já é um ato de lembrar, como ensina Henry 

Bergson em seu livro: “Matéria e Memória”. “Na verdade, não há percepção que 

não esteja impregnada de lembranças”. (BERGSON, 1990, p. 18). O espaço vivido 

do tempo presente está impregnado com os espaços vividos do passado. Segundo 

Bergson, percepção e lembrança se trocam, se penetram. Tudo o que guardamos, 

no baú de nossas memórias, são fragmentos do vivido e percebido.  

Por mais breve que se suponha uma percepção, com efeito, 

ela ocupa sempre uma certa duração, e exige 

conseqüentemente um esforço da memória, que prolonga, 

uns nos outros, uma pluralidade de momentos. Mesmo a 

subjetividade das qualidades sensíveis, como procuraremos 

mostrar consiste, sobretudo em uma espécie de contração 

real, operada por nossa memória. Em suma, a memória sob 

estas duas formas, enquanto recobre com uma camada de 

lembranças um fundo de percepção imediata, e também 

enquanto ela constrói uma multiplicidade de momentos, 
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constitui a maior contribuição da consciência individual na 

percepção, o lado subjetivo de nosso conhecimento das 

coisas; e, ao deixar de lado essa contribuição para tornar 

nossa idéia mais clara. (BERGSON, 1990, p. 23) 

 

Merleau-Ponty (2004), em seu livro “Conversas”, discorre sobre o conceito 

de percepção. O que aprendemos, de fato, ao considerar o mundo da percepção? 

Segundo ele, aprendemos que nesse mundo é impossível separar as coisas de 

sua maneira de aparecer. Decerto, quando definimos uma mesa, de acordo com o 

dicionário, seria nada mais que uma prancha horizontal sustentada por três ou 

quatro suportes e sobre a qual se pode comer, escrever etc. E esquecemos-nos 

dos demais atributos da mesa, não sendo interessante os outros atributos que 

podem acompanhá-la, a forma dos pés, a textura da madeira, estilo da moldura, 

etc. Isto não é perceber, é definir.  Ao contrário, quando percebemos uma mesa, o 

ato de percebê-la não faz com que nos desinteressemos da maneira como ela 

cumpre sua função de mesa, e o que interessa é a maneira, a cada vez singular, 

com que ela sustenta seu tempo, é o movimento único, desde os pés até o tempo, 

que ela opõe ao peso e que torna cada mesa distinta das outras.  

Na percepção não há detalhe que seja insignificante, como a fibra da 

madeira, riscos ou arranhões que marcam a sua idade, e a significação “mesa” 

passa a interessar à medida que emerge de todos os detalhes que encarnam a 

sua modalidade presente.  Seria este o mundo da percepção, o mundo que nos é 

revelado por nossos sentidos e pela experiência de vida. É preciso, então, penetrar 

nele. Percepção seria esse olhar individual, diante de uma paisagem, de um 

objeto, de uma pessoa. E como essa mesma paisagem, esse objeto, essa pessoa, 

influencia minha maneira de ser, ao perceber.  

 

Memória individual ou coletiva?  

Creio ser importante dizer que lembramos em duas vertentes da memória, 

uma individual e outra coletiva; são essas duas descritas e refletidas por Maurice 

Halbwachs, em seu livro “A memória coletiva”. Ele explica que  a memória 

individual, não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar o seu próprio 

passado, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outros, e se transporta a 

pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais do 

que isso, o funcionamento de uma memória individual não é possível sem esses 

instrumentos, que são palavras que o individuo não inventou, mas toma 

emprestado do seu ambiente.  
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Não é bem menos verdade que não conseguimos lembrar 

senão do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num 

momento do tempo, ou seja nossa memória não se 

confunde com a dos outros. Ela está muito estreitamente 

limitada no espaço e no tempo (HALBWACHS, 2006, p. 72)  

 

Neste sentido, percebemos que a memória individual e a memória coletiva 

estão juntas, entrelaçadas, apesar de existir diferença entre elas, cada uma com 

suas particularidades e semelhanças.  

Seguindo as idéias de Halbwachs, entendemos por uma memória coletiva 

aquela que se busca na relação homem-sociedade. É por quadros sociais da 

memória que ele segue em suas pesquisas. Não é somente o mundo da pessoa 

que interessa ao pesquisador, mais sim as suas relações sociais. Na citação a 

seguir, Ecléa Bosi sintetiza as idéias de uma memória coletiva, por meio da leitura 

de Halbwachs. 

A memória do indivíduo depende do seu relacionamento 

com a família, com a classe social, com a escola, com a 

igreja, com a profissão, com os grupos de convívio e os 

grupos de referências peculiares a esse indivíduo. Nessa 

perspectiva, lembrar-se é uma ação coletiva, pois, embora o 

indivíduo seja o memorizador, a memória somente se 

sustenta no interior de um grupo (BOSI, 1994, p. 17) 

 

Ao estudar as lembranças dos vaporzeiros e remeiros do Rio São 

Francisco, percebo que as suas lembranças estão inseridas nessas duas vertentes 

da memória, são em grande parte coletivas e individuais. Não consigo separar uma 

da outra, neste caso especifico do meu estudo. Pois as lembranças que chegam 

até mim, por meio das vozes dos meus informantes de pesquisa, são lembranças 

de uma vida coletiva, de uma história coletiva, de grupos de pessoas que seguiam 

trabalhando em viagens pelo rio. Mas, como diz o próprio Halbwachs, a pessoa 

que lembra é única e a forma com que recorda também, os pensamentos chegam 

de maneira pessoal e única; entretanto, o viver do passado, a história do passado 

não se fazem sozinhos, eles vêm acompanhados de personagens, que podem ser 

amigos, inimigos, famílias, amores. A história do passado está limitada ao 

ambiente de vida, à disposição dos objetos no espaço e no tempo.  

Sinto que é difícil fechar uma discussão sobre memória e lembrança. 

Lembrança puxa lembrança, já disse Ecléa Bosi. As águas da memória são como 

as águas de um rio, que encontram outras muitas águas pelo caminho e seguem 
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juntas, entre muitas curvas e desvios, com suas cenas e cenários, rumo ao infinito. 

Na memória, é a linha do horizonte que fecha o território. Talvez daqui a alguns 

anos, com outros saberes que venha a adquirir, eu possa lembrar, sentir e escrever 

com mais clareza, margens de um diálogo um pouco mais fecundo e profundo em 

torno de memória e lembrança.  

O rio que vejo não é o mesmo rio por onde navegavam esses barcos.  Os 

vaporzeiros são homens que vivem a contar suas histórias sobre o rio. Histórias de 

beira-vida beira-rio... Depois de ouvi-los, não posso mais olhar para o rio e não 

povoá-lo de imagens do passado. Nas águas do São Francisco habita o suor dos 

homens, as histórias de amor, as saudades, os medos, as lendas... é um rio que 

flui por águas da lembrança... lembrança de uma vida inteira, toda barranqueira, 

que conhece os segredos, os mistérios, que aprendeu a ouvir os murmúrios do rio. 

Assim viajam os nossos comandantes, por caminhos de mansas águas, caminhos 

da memória.  

Mas um dia chegam eles ao porto final de suas travessias. E quem nos 

contará sobre essas tantas histórias de vidas, vividas dentro do rio? Como que 

poderemos viajar no tempo, sem um ponto de partida? Temo pela vida deles! Os 

anos passam e a velhice se faz cada dia mais presente, eles caminham para o fim 

da mais longa viagem, a vida.  Ao contrário de muitos velhos, que passam seus 

ensinamentos para os filhos e netos, isto não acontece com eles; os vaporzeiros e 

remeiros do São Francisco são uma classe de trabalho extinta, já não navegam 

mais pelo rio, como nos tempos de antigamente. A companhia de navegação do 

São Francisco, a FRANAVE, está de portas fechadas, apenas as paredes 

sobrevivem. Será essa a nossa única lembrança, daqui a alguns anos? Ao 

completar a viagem, o término de suas vidas, levaram junto todas as suas histórias 

e, com elas, todos os saberes adquiridos dentro do rio. É preciso pensar e refletir 

sobre isso.   

 

Algumas Considerações 

Não sou mais a mesma, depois desse processo de escuta, sobre o rio. As 

águas do São Francisco que hoje conheço, esse outro rio que flui o tempo todo 

dentro de mim, devo a esses homens. É como se fossem eles os responsáveis 

pelos movimentos dos meus dedos que compõem as linhas destes escritos. 

Enquanto os ouvia, eu me sentia diante deles, totalmente envolvida por uma 

poesia do “habitar” o caminho das águas.   

De todo este processo de pesquisa, entre muitas leituras, o mais 

significativo que carrego comigo foram esses diálogos, que mantive com esses 

homens sábios. As suas histórias são sofridas, porém fascinantes. Não há como 
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não admirá-los. Eles são, de uma certa forma, a continuação das águas, memória 

das águas, o rio em forma de “homem-humano-travessia”. Que se faz por esse 

sentimento de afeto, que entrelaça o homem e o rio, em uma natureza viva e 

íntima.  

Esses homens do rio nos ensinam sobre uma geografia do sentir e escutar 

a própria vida, ao se deixarem seduzir pelo lugar e seus encantamentos. É um rio 

que corre, a água que corre pelo corpo, a chuva que cai, o cheiro da manhã, um 

som, o olho que observa a água em suas cores e tons, que permite que o barco 

navegue, onde as linhas e rotas são construídas por meio da memória. Uma 

geografia que sente que é ser e mente, semente... 

Vejo que nestes homens do Rio, e em mim, é o sentimento de afeto que 

temos pelo Rio, que nos aproxima. Os relatos, os depoimentos, foram narrados 

com profunda emoção, embora talvez não tenha conseguido, nas palavras, 

transmitir a intensidade dos sentimentos. Em nossos encontros, o rio era revelado 

a mim, não somente a poder de palavras desses homens, mas também por meio 

de seus olhares expressivos, de suas emoções, de vozes que alteravam os seus 

ritmos. Imagens de momentos que são invisíveis aos olhares da leitura, mas que 

estão tecidos nas entrelinhas da escrita.  

E é por esse sentimento invisível aos olhos, o afeto, que só pode ser 

sentido quando evocado, recordado, que me vejo envolvida pelas suas histórias de 

vidas, por suas lembranças. A memória habita um lugar em curso, em que, o 

movimento se dá em espaços e tempos outros.  Escolho o prazer de compartilhar. 

Como num ato de compartir o pão, partilho as lembranças, as histórias que ouvi 

sobre o Rio. Envolvendo-me com cada palavra, com cada olhar, deixando misturar, 

nas narrativas, as minhas percepções, os meus afetos, os meus sentimentos. 

Assim construímos juntos, eles e eu, histórias novas.  

Quando nos propomos a ouvir e contar histórias, o mais bonito desse 

processo todo é uma rede de solidariedade que é tecida. Essa troca de 

percepções e sensações é um re-inventar histórias, um re-inventar vidas. Quando 

ouvimos, somos tocados pelo outro que conta, e quem conta se sente tocado 

porque, de certo modo, toca o outro com a suas palavras. E assim se tece a rede 

infinita da vida.  
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TEM GENTE NO PARQUE: AS RELAÇÕES ENTRE AGRICULTURA 

CAMPONESA E ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS – 

O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MINAS GERAIS. 

Cristiano Barbosa1  

 

Introdução  

O aumento da devastação da natureza nesses últimos 40 anos, em especial 

do Cerrado brasileiro, caminhou junto com o avanço das forças produtivas do 

capitalismo no campo. Terras antes inviáveis para a agricultura comercial 

tornaram-se altamente produtivas, uma vez que as condições técnicas e 

estruturais que permitiram essa ocupação foram providas pelo Estado, em parceria 

com o capital privado. As características físicas do Cerrado, como topografia plana 

e disponibilidade hídrica, somadas ao desenvolvimento tecnológico, que corrigiu as 

deficiências nutritivas do solo e criou cultivares adaptados a esse ambiente de 

savana, possibilitou uma rápida transformação dessa paisagem. Além da 

destruição de ambientes naturais, esse processo concentrou terra, renda e poder, 

expulsando do campo grande contingente de camponeses. 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a modernização da agricultura 

provocou a supressão de extensas áreas nativas de Cerrado na região Norte de 

Minas, retirando os camponeses de suas terras ou subjugando-os aos interesses 

do capital agroindustrial. O plantio de florestas exóticas nessa região, para 

abastecer de carvão as indústrias siderúrgicas, destruiu as nascentes de vários 

afluentes são-franciscanos, comprometendo a navegabilidade do rio e o 

abastecimento de água da região Nordeste do país. Segundo Oliveira (1992), em 

reação a esses impactos, o governo federal, pressionado pelos movimentos 

ambientalistas, criou, em 1972, o Parque Nacional da Serra da Canastra - PNSC. 

A criação dessa unidade de conservação, na região Centro-Oeste de Minas 

Gerais, foi um processo moroso e conturbado. O Estado teve muitas dificuldades 

em negociar a saída dos grandes latifundiários e camponeses da área, em alguns 

casos, teve que usar de força policial para retirar os proprietários rurais mais 

resistentes (OLIVEIRA, 1992). Depois de várias discussões políticas, o território de 

200.000 hectares, previsto originalmente, foi reduzido, em 1976, para 71.325 

hectares. No entanto, a efetiva desocupação desse espaço ocorreu somente em 

1979. A lentidão das indenizações e os embates na retirada dos habitantes desse 
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território criaram sentimentos de revolta em relação ao Parque e, 

conseqüentemente, ao seu proponente, o Estado, representado pelo IBAMA2.  

Atualmente, o conflito ressurge com a proposta de ampliação dos limites do 

PNSC. Em 2005, o IBAMA aprovou um novo plano de manejo que resgata o 

interesse pelos 200.000 hectares originais. Nos últimos 30 anos, com a acelerada 

devastação do Cerrado e a discussão acerca da transposição das águas do rio 

São Francisco, tem vindo a debate a necessidade de garantir sua proteção e sua 

recuperação ambiental. No que tange ao PNSC, isso reforça o ponto de vista do 

órgão ambiental federal e dos movimentos ambientalistas de caráter 

preservacionista, segundo o qual somente o aumento dessa unidade de 

conservação e a retirada das atividades econômicas da área garantirão a 

preservação daquela natureza (IBAMA, 2005). Opondo-se a essa visão, estão 

entidades políticas locais, empresários dos setores rural e de turismo, 

ambientalistas de orientação ideológica socioambientalista e camponeses, 

defendendo a compatibilidade entre desenvolvimento econômico e conservação do 

meio ambiente. 

Diante desse embate político-ideológico, nosso foco está em compreender 

as especificidades do sistema socioprodutivo camponês em relação ao uso dos 

recursos naturais e verificar em que condições econômicas, políticas e sociais os 

camponeses poderão se tornar sujeitos da construção de uma nova relação entre 

sociedade e natureza. 

 

A questão ambiental e o olhar da Geografia 

A profunda crise ambiental da atualidade é resultado de um processo de 

desenvolvimento que acirrou as contradições entre homem e natureza. Sobretudo 

nos últimos 40 anos, o mundo moderno, orientado pela ideologia do capitalismo e 

da sociedade de consumo, gerou simultaneamente a degradação da natureza e do 

homem. A perda da biodiversidade, a contaminação do solo, o aquecimento da 

atmosfera e a diminuição das reservas hídricas caminham juntos, de forma 

desigual e combinada, com a concentração de renda e poder.  

Andrade (1993) defende que a tragédia ambiental é a degradação do 

homem e das relações sociais. Sob esse ponto de vista, desmorona a idéia de 

uma natureza distante, externa ao homem, portadora de recursos infindáveis e à 

prova de uma exploração indiscriminada, cujos males o progresso tecnológico 
                                                 
2
 

 �  Significado das siglas: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas; INCRA - 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; EMATER/MG- Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais; IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária; IEF/MG – 

Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. 



 

 

93 

poderá, em último caso, solucionar. Há indícios claros de que o atual modelo 

político-econômico é ecologicamente insustentável. O padrão de consumo e a 

matriz energética que o sustentam podem tornar-se impraticáveis. 

Na busca da compreensão da complexidade da questão ambiental, o objeto 

central de análise da Geografia é o espaço, cuja construção é resultado da 

interação entre sociedade e natureza. O espaço, como fruto deste processo 

contraditório, é o conjunto interligado dos elementos naturais e sociais. 

O espaço deve ser considerado como um conjunto 

indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de 

objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 

outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a 

sociedade em movimento. (SANTOS, 1997, p.26) 

 

Ao analisar o espaço, a Geografia busca entender como ocorrem os 

movimentos da sociedade sobre ele, a criação e a recriação de condições 

concretas e abstratas para a reprodução da vida. Nesse processo dinâmico, é 

importante compreender as forças, as motivações e os interesses que movem os 

homens sobre a superfície da Terra. Essa realidade espacial se revela 

principalmente pela análise da paisagem, que é a síntese entre natureza e cultura. 

Por meio da observação e da descrição, os geógrafos interpretam as contradições 

entre homem e natureza, identificando, para tanto, a maneira pela qual se 

inscrevem no espaço.  

Nessa perspectiva, o espaço é palco de disputa e o território, materialização 

da conquista, o que resulta em delimitações, ou seja, fronteiras concretas e 

abstratas. Claude Raffestin, na terceira parte de Por uma geografia do poder3, trata 

da relação entre território e poder, dando ênfase ao aspecto político da 

configuração territorial. Para o autor, o território é resultado de um trabalho no 

espaço, que envolve energia e informação, além de revelar as relações marcadas 

pelo poder. Para Raffestin (1993), o espaço antecede ao território. A 

territorialização se processa a partir da ação social sobre o espaço. O homem, ao 

ocupar o espaço através do processo socioprodutivo, territorializa-o. “...o território 

se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço.” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

Gonçalves (2004), ao analisar a questão ambiental contemporânea, coloca 

o território como categoria central no debate sobre o acesso aos recursos naturais. 
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No seu entendimento, os limites territoriais revelam relações sociais e de poder 

que definem como e por quem será apropriada a natureza. As delimitações 

estabelecidas nesse processo determinam as relações de pertencimento e 

estranhamento, dominação e exploração. Oliveira (2004, p.40), ao discorrer sobre 

o atual contexto socioespacial da agricultura brasileira, também afirma 

categoricamente que seus trabalhos “refletem essa corrente que tem no estudo do 

território o tema central da investigação em Geografia”.  

A partir desta interpretação teórica, que elege o território como categoria 

principal na investigação da disputa pela ocupação e exploração do espaço, 

busca-se compreender os conflitos gerados pela criação e ampliação de unidades 

de conservação da natureza4. A criação, pelo Estado, de espaços naturais 

protegidos coloca em conflito interesses difusos e ambíguos de ambientalistas, 

técnicos do governo, políticos, empresários e camponeses, entre outros. O 

consenso é distante mesmo dentro do próprio movimento ambientalista, que se 

bipolariza basicamente em duas vertentes: a preservacionista, que defende o 

isolamento dos espaços, e a socioambientalista, que acredita na compatibilidade 

da permanência de atividades socioeconômicas, principalmente de comunidades 

tradicionais – como caiçaras e quilombolas, por exemplo. No interior do aparelho 

do Estado, existem também grandes embates ideológicos entre as políticas de 

proteção da natureza e as voltadas ao desenvolvimento econômico. No governo 

federal, por exemplo, o confronto entre os Ministérios do Meio Ambiente e da 

Agricultura – opondo interesses de ambientalistas e empresários rurais – é 

acirrado, como mostrou o debate recente sobre o cultivo de plantas geneticamente 

modificadas.  

Os conflitos gerados pela criação de unidades de conservação e o impacto 

desse processo sobre as populações locais são temas presentes nos estudos de 

Nunes (2002) e Diegues e Nogara (1999). Ambos mostram a realidade dos 

caiçaras fixados no entorno de unidades de conservação – o primeiro na Estação 

Ecológica da Juréia-Itatins (SP) e o segundo na Reserva Ecológica Estadual da 

Juatinga (em Paraty, RJ). Em comum, aquelas pesquisas evidenciam que o 

isolamento dos espaços não garantiu a proteção efetiva da natureza, findando, ao 

contrário, por aumentar a resistência dos caiçaras, retirados da área de proteção, 

que hoje habitam seu entorno sem compreender a importância da preservação 
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ambiental. Tais exemplos sugerem que foi desperdiçada a oportunidade de 

transformá-los em agentes protetores da natureza, pois ganharam motivos para se 

tornarem seus inimigos.  

Na maioria dos casos de criação de unidades de conservação, o Estado 

negligencia a história e a cultura das populações locais. Principalmente em regiões 

onde o avanço das forças produtivas acelera a degradação do meio ambiente, é 

comum que o poder público seja provocado pelos movimentos ambientalistas a 

reagir. Em conseqüência de tais pressões, no ímpeto de conter a destruição da 

natureza e dar respostas aos clamores ambientalistas, o governo delimita 

territórios, com vistas a recuperá-los e protegê-los da ação humana. Porém, o que 

se constata é que, em muitos casos, os espaços onde existem remanescentes 

florestais coincidem com aqueles onde vivem as populações tradicionais. Os 

órgãos ambientais, sob a influência do “mito da natureza intocada” (DIEGUES, 

2001), optam pelo isolamento do território e negam a possibilidade de convívio 

entre homem e natureza. Assumem, assim, a própria incapacidade do Estado de 

mediar essa relação.  

No caso do Parque Nacional da Serra da Canastra, por sua vez, observa-se 

um acirrado conflito político e ideológico, que demonstra quanto à questão 

ambiental é mais complexa do que aparenta. O processo de implantação e a atual 

proposta de ampliação dessa unidade de conservação evidenciam ambigüidades e 

desencontros entre Estado, mercado e sociedade, num processo semelhante aos 

exemplos aqui utilizados. 

 

 O conceito de agricultura camponesa 

A expansão do capitalismo no campo gerou, de forma contraditória, 

desigual e combinada, relações capitalistas e não-capitalistas de produção. O 

avanço das monoculturas, das agroindústrias e de atividades não-agrícolas, como 

o turismo rural e ecológico, não eliminou o campesinato, tampouco proletarizou-o 

totalmente. Ao contrário, tal expansão beneficiou-se da produção, da terra, da força 

de trabalho e da cultura camponesas. Esta leitura, defendida por Oliveira (2001), 

sobre o avanço das forças produtivas do capitalismo no mundo rural, é que 

orientou esse estudo, acerca dos antagonismos encontrados na região da Serra da 

Canastra. 

A distinção entre o que se define como relações capitalistas e não-

capitalistas é importante para compreendermos os antagonismos propostos por 

Oliveira. Entende-se por relações capitalistas de produção aquelas mediadas por 

um sujeito – o capitalista – que detém os meios de produção – ou seja, o capital - e 

que para operá-los contrata trabalhadores, que vendem sua força de trabalho em 
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troca de um salário. Em uma relação não-capitalista, ao contrário, não ocorre 

venda direta de mão-de-obra por trabalhadores assalariados. Na agricultura, o 

capitalista é o dono de terra, equipamentos e insumos, pagando aos trabalhadores 

para que movimentem sua produção. Ocorre, portanto, a separação entre o 

trabalho de gerência, intelectual, e o trabalho braçal, físico. Na lógica camponesa, 

em que essa separação não acontece, a produção é executada e gerenciada pelos 

membros da própria família, que também possuem os meios de produção. Para 

Oliveira (2001), quando a família camponesa deixa de participar da produção, 

passando a contratar trabalhadores assalariados, transforma-se em capitalista. 

Outra importante diferença apontada pelo autor é que, no capitalismo, o 

trabalhador não é dono do produto final do seu trabalho, e sim obtém seu ganho, o 

salário, pela venda da mão-de-obra. Tal não ocorre em uma relação não-

capitalista, na qual o objetivo final do trabalho é o produto. 

Essa diferença entre relações capitalistas e não capitalista é apontada 

também por Tavares dos Santos (1984), para quem a relação social capitalista 

caracteriza-se pela separação entre o trabalhador e as condições objetivas de 

produção, quais sejam, a força de trabalho, as máquinas, os equipamentos e a 

própria terra.  

Na realidade pesquisada na Serra da Canastra, os camponeses detêm 

todos os meios de produção. A força de trabalho é predominantemente familiar, 

sendo necessária a contratação de mão-de-obra externa somente em curtos 

períodos do ano – como em colheitas, roçagem de pastos, construção de cercas e 

outras atividades que exigem mais braços. Na maioria dos casos estudados, o 

pagamento não é monetário, dando-se freqüentemente por trocas de trabalho. 

Ainda persistem resquícios de mutirões de trabalho, regionalmente denominados 

de traição e dar de mão5. Na unidade camponesa o ciclo produtivo e as rotinas 

diárias de trabalho são acordadas entre os membros da família, ou seja, a gerência 

e execução das tarefas são feitas pelos próprios camponeses.  

Estas duas formas de relações produtivas, capitalistas e não-capitalistas, 

interagem e se sobrepõem no espaço. Em alguns casos, é possível estabelecer as 

fronteiras físicas que as separam; em outros, estão imbricadas de tal forma que a 

definição de limites, mesmo no que se refere ao uso do solo, é tênue. O capitalista, 

dono da terra e dos meios de produção, pode por vezes optar pela parceria com 

camponeses, ao invés de contratar trabalhadores. Neste caso, dentro de uma 

mesma propriedade conviveriam relações capitalistas e não-capitalistas. O 
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contrário também acontece, se o camponês arrenda parte de suas terras para o 

capitalista, podendo inclusive trabalhar no empreendimento em troca de parte da 

produção. Na Serra da Canastra, é comum os camponeses alugarem as 

pastagens ou arrendarem as terras mais férteis para produção de grãos. Cada 

caso revela suas especificidades, mas todos têm em comum a condição de 

subordinação político-econômica à lógica capitalista.  

A complexidade dessas relações aumenta quando tentamos delimitar as 

fronteiras políticas e culturais. A internacionalização da economia brasileira e o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte ampliaram as ligações 

dos espaços locais com os globais, inserindo no mundo rural novos valores, 

técnicas e ideologias. Comunidades rurais, que outrora viviam em relativo 

isolamento, estão integradas ao mercado nacional e internacional. A lógica e os 

símbolos da sociedade de consumo estão presentes em todo território brasileiro, 

abalando identidades e relações sociais. Porém, contraditoriamente, não há 

interesse em aniquilar por completo as culturas locais. As práticas tradicionais de 

trabalho, os produtos gerados por elas e o modo de vida camponês ganham 

espaço na mídia e são apropriadas pelo capital, tornando-se mercadorias6. O 

turismo rural e ecológico atrai novos sujeitos sociais para regiões onde é possível 

explorar atrativos naturais e culturais, como culinária, música e festas religiosas. 

Estas novas relações de produção, agrícolas e não-agrícolas, envolvem interesses 

difusos e ambíguos, ligando indivíduos, empresas, comunidades e espaços em um 

movimento contraditório de aproximação e afastamento, identificação e 

estranhamento. 

Nesta perspectiva, a agricultura camponesa incorpora, modifica e se adapta 

às novas regras, possibilidades e limites determinados pelo capitalismo. O fim do 

campesinato não ocorreu. Ao contrário, sobrevive e se reproduz de forma 

contraditória, desigual e combinada, simultaneamente ao desenvolvimento do 

capitalismo no campo. O camponês, impelido a modernizar sua produção, 

incorporar novas tecnologias e se submeter-se à lógica de mercado, nem por isso 

desaparece, como rogam os teóricos da agricultura familiar, reafirmando – isto sim 

– sua condição de subordinação aos interesses do capital.  

A agricultura camponesa tem, portanto, como característica fundamental o 

predomínio de relações não-capitalistas no seu sistema socioprodutivo. A partir 

dessa interpretação, este estudo considera que o camponês é a personificação 
                                                 
6 
 �  No principal site da internet sobre a Serra da Canastra, administrado por empresários do 

turismo, encontra-se o Pequeno dicionário da Canastra, que descreve palavras, nomes e expressões 

da região, além divulgar fotos de festas religiosas, como da Folia de Réis. Acessar: 

www.serradacanastra.com.br. 



 

 

98 

deste sistema, como defende Tavares dos Santos (1984). Nessa acepção, o 

camponês é um sujeito que possui características sociais específicas para se 

relacionar com a natureza e com seus pares, as quais são condicionadas por 

fatores políticos, econômicos e culturais historicamente construídos. É com base 

nessa interpretação teórica que denominamos os produtores rurais pesquisados de 

camponeses. 

 

Histórico e características socioambientais da agricultura do território em 

disputa. 

A região onde se localizam as cabeceiras do rio São Francisco, na Serra da 

Canastra, foi palco de intensas disputas, desde o século XVIII. Os centros 

auríferos da Capitania de Goiás foram responsáveis pelo traçado dos primeiros 

caminhos que transpunham as escarpas íngremes das serras e cortavam os 

extensos chapadões. As rotas pioneiras pela Canastra surgiram como alternativa à 

estrada dos Goiases7, para fugir dos tributos cobrados pela Coroa Portuguesa nos 

postos de fiscalização situados ao longo deste trajeto. 

Conforme Lourenço (2005) explica, a efetiva colonização luso-brasileira na 

região da Serra da Canastra ocorreu no início do século XIX, com as primeiras 

concessões de sesmarias decretadas pelo governo da Comarca do Rio das 

Mortes8, no período de 1800 a 1803. O território antes dominado por ameríndios – 

Cataguases, Acroás, Chacriabás e Caiapós - e negros organizados em quilombos 

foi ocupado por grandes fazendeiros de gado e camponeses pobres, após as 

campanhas de extermínio daqueles povos. O impulso migracional foi estimulado 

por alguns fatores, entre os quais se pode citar o esgotamento da fertilidade das 

terras das regiões auríferas da Capitania de Minas Gerais, a crescente demanda 

por produtos agrícolas – por parte de centros urbanos como o Rio de Janeiro, 

então capital do país –, bem como os interesses geopolíticos envolvidos na 

ocupação do interior, resultantes das reformas políticas empreendidas pelo 

Marquês de Pombal na segunda metade do século XIX. 

A pecuária desempenhou importante papel na ocupação do espaço do 

Oeste mineiro. Além de abastecer os núcleos urbanos com carne, essa atividade 

econômica cumpriu a função de povoar e proteger o território. Concomitante ao 

aparecimento do latifúndio pecuarista, a produção camponesa surgiu de forma 
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 �  Essa estrada, também conhecida como do Anhanguera, era o caminho oficial que ligava a 

Capitania de São Paulo às minas de Goiás, cortando a região do Triângulo Mineiro (LOURENÇO, 

2005). 
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 �  Atual município de São João Del Rei. 
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complementar. Glebas foram concedidas aos camponeses por grandes 

proprietários de terras, com os objetivos de reduzir os investimentos na formação 

de pastagens, diminuir os custos com força de trabalho e produzir alimentos para 

consumo das famílias e abastecimento dos centros de mineração.  

A pecuária na Comarca do Rio das Mortes, mais especificamente na região 

do Alto Rio Grande, teve início em meados do século XVIII. A facilidade de acesso 

às estradas que ligavam os centros auríferos ao Rio de Janeiro, mas 

principalmente os condicionantes naturais favoráveis, representaram impulsos para 

a atividade. Valverde (1985), ao analisar a inserção dessa atividade econômica na 

região, descreve essa paisagem. 

Um planalto ondulado, atravessado por alinhamentos 

montanhosos, atravessado por alinhamentos montanhosos. 

O clima tropical é amenizado pelas altitudes; a pluviosidade 

é elevada; os rios, perenes. Estepes úmidas e cerrados, 

interrompidos por cordões de matas ciliares, completam o 

quadro da vegetação. (VALVERDE, 1985, p.198) 

 

O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em passagem pela região 

entre os anos de 1819 e 1822, relata como era feito o manejo do gado e divisão 

das pastagens: 

Os fazendeiros que se dedicavam em escala maior à criação 

de gado dividem sua pastagens em várias partes, seja por 

meio de fossos, seja paliçadas que tenham pelo menos a 

altura de um homem. Uma dessas divisões é para as vacas 

leiteiras, outra para os bezerros, uma terceira para as 

novilhas e finalmente a quarta para os touros. (SAINT-

HILAIRE, 2004, p.50) 

 

Ainda é possível constatar, atualmente, a lógica que opera essa 

espacialização. Nas propriedades camponesas pesquisadas, a movimentação 

diária dos bovinos e a delimitação das pastagens seguem parâmetros bastante 

semelhantes aos descritos por Saint-Hilaire. 

Lideranças políticas e antigos moradores de São Roque de Minas e Vargem 

Bonita confirmam a informação de Lourenço (2005), segundo a qual os pioneiros 

vieram da região de Itapecerica, Formiga e São João Del Rei, predominantemente. 

O sistema agropastoril praticado na região ao longo do século XIX caracterizava-se 

por grandes fazendas de criação de gado, ao lado de pequenas propriedades, 

dedicadas à agricultura camponesa – com destaque para o cultivo de milho, feijão 
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e arroz – e à criação de rebanhos leiteiros, ambas para a subsistência. A produção 

excedente era trocada com os grandes pecuaristas. Além do gado, comprado por 

comerciantes de São João Del Rei, os principais produtos que saíam da região 

eram queijo, café e banha suína. Os camponeses transportavam essas 

mercadorias em carros-de-boi, até os entrepostos comerciais, trocando-os por sal 

e óleo para lamparina. Tal movimento ocorreu até meados do século XX. 

As propriedades camponesas da Serra da Canastra – assim como as da 

região de Bofete (SP) e de Mossâmedes (GO), estudadas por Cândido (1982) e 

Brandão (1981), respectivamente – possuíam características de uma economia de 

autoconsumo, com trabalhos fundamentados na cooperação e na reciprocidade, 

além de uma organização social determinada por laços de parentesco. Produziam-

se praticamente todos os bens necessários à subsistência.  

As lavouras eram cultivadas após a retirada das matas, aproveitando-se da 

fertilidade do solo. Quando tal condição se exauria, outras áreas eram 

desmatadas. Caso não fosse possível abrir novas roças nas próprias terras, 

faziam-se parcerias com pecuaristas próximos. Aos grandes criadores de gado 

interessavam parte do excedente produzido e a formação de pastagens após o uso 

agrícola.  

Em relação ao manejo do rebanho e das pastagens, na estação chuvosa – 

de outubro a abril – o gado ficava nas terras baixas, próximas às encostas das 

serras. Na estação seca – de maio a setembro –, por sua vez, os animais eram 

levados às terras altas dos chapadões. A queima do pasto antecedia a subida do 

rebanho. Queimados e naturalmente recuperados, os campos ficavam cobertos 

com relva verde, de grande valor nutricional. Estas áreas eram estratégicas para a 

pecuária, pois reservavam alimento para os animais e aqueciam o mercado local.  

De acordo com o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da 

Canastra (IBAMA, 2005), na segunda metade do século XIX, a movimentação de 

boiadas intensificou-se, na região. Muitos pecuaristas de vilas paulistas situadas 

na margem esquerda do Rio Grande conduziam seus rebanhos para engordar nas 

invernadas9 da Serra da Canastra. Nos depoimentos dos camponeses 

entrevistados, constatam-se os benefícios desse itinerário. Eles descrevem que, 

nos períodos de invernada, a compra e a venda de gado se intensificavam, o 

comércio nas mercearias crescia e surgiam mais oportunidades de trabalho e 

negócios.  

                                                 
9
 

 �  As invernadas eram pastos localizados basicamente nos altiplanos da Serra da Canastra e da 

Babilônia. O período de invernada era de junho a outubro, segundo informações gravadas na pesquisa 

de campo de setembro de 2005. 
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Os camponeses relataram ainda que o manejo dessas pastagens era feito 

habitualmente com fogo. Dividia-se a área em duas parcelas, utilizadas de forma 

rotativa, com ciclos bienais. No entorno de nascentes, matas e divisas de pastos, 

abriam-se aceiros, ateando-se fogo aos pastos logo após as primeiras chuvas. A 

preservação tinha objetivos práticos: garantir abastecimento de água para o gado e 

estoque de madeiras para a construção de instrumentos de trabalho, cercas, curral 

e casa. O fogo nos períodos de seca – entre junho a setembro – proporcionava a 

renovação do capim. Tornando a brotar a pastagem, assegurava-se alimento para 

o gado, nesse crítico período.  

Para os camponeses, o diferencial do queijo canastra reside justamente 

nesse fato. Na opinião dos produtores, a pastagem deixa o leite com mais gordura, 

proporcionando um incremento na produção de queijo, além de torná-lo mais 

saboroso. É comum escutar que o queijo do passado era muito mais gostoso. 

Intensificada a fiscalização do IBAMA – devido à instituição do Parque Nacional 

Serra da Canastra, em 1972 – esse manejo foi praticamente abandonado. Outro 

obstáculo à produção artesanal de queijos foi a exigência de licença do Instituto 

Estadual de Florestas (IEF) para as queimadas controladas efetuadas pelo 

camponês. A fiscalização rigorosa, acompanhada de taxas, e a morosa tramitação 

da licença são os principais motivos alegados pelos camponeses para evitar esse 

caminho. Sem os incêndios controlados, o capim ressecado não é aprazível ao 

gado, o que faz reduzir a lactação. 

Mudanças significativas nesse sistema agropastoril começaram a ocorrer no 

início do século XX. A construção, entre 1910 e 1915, da Ponte do Surubim, sobre 

o Rio Grande10 intensificou as transações comerciais entre paulistas e mineiros, 

naquela região. O mercado paulista fomentou a produção de cana-de-açúcar, café, 

queijo e manteiga. O desenvolvimento da pecuária de corte na região de Uberaba, 

ao longo da primeira metade do século XX, deslocou os investimentos dessa 

atividade para o Triângulo Mineiro, determinando, na maioria das propriedades da 

Serra da Canastra, um quadro de crescente especialização na produção de leite e 

queijo (IBAMA, 2005). 

Na década de 1930, a descoberta de jazidas de diamante, no rio São 

Francisco e em seus afluentes, contribuiu fortemente para alterar a dinâmica 

socioeconômica da região, à medida que atraiu grande contingente de garimpeiros 

para a área correspondente ao município de Vargem Bonita. A técnica de 

exploração mineral era rudimentar, por meio de escavações com pás e picaretas. 
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 � 0
 A Ponte do Surubim acabou submersa pela barragem da Usina Hidrelétrica de Furnas, na 

década de 1960. 
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Nelas, a camada superficial do solo era retirada para se obter cascalho, 

posteriormente peneirado no rio. A atividade causava um grande impacto 

ambiental, graças a um intenso processo erosivo provocado pela supressão da 

vegetação e pelas escavações.  

Com as migrações, a exploração de diamantes findou por ocasionar 

aumento da demanda por produtos agrícolas. Em conseqüência, os camponeses 

foram os mais beneficiados economicamente, pois os itens mais requisitados pelos 

garimpeiros eram leite, queijo, ovos, mandioca, feijão, porcos e galinhas. Os 

depoimentos de produtores que vivenciaram aquele período evidenciam a 

necessidade de maior uso da terra e a conseqüente pressão sobre os recursos 

naturais. 

Com a mecanização da extração de diamantes, na década de 1970, e o 

conseqüente aumento dos impactos ambientais atribuídos à atividade, os 

movimentos ambientalistas passaram a pressionar o Estado pelo fechamento das 

lavras, a partir do decênio seguinte. Em 1989, diversos garimpos foram 

desativados pelo IBAMA, o que provocou, com o encerramento desse ciclo, o 

descontentamento dos camponeses que se beneficiavam da atividade (IBAMA, 

2005). 

Finda a fase do garimpo, o acontecimento que mais provocou alterações na 

dinâmica socioespacial da região, também afetando decisivamente a vida dos 

camponeses, foi a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, em 1972. O 

Decreto Lei n° 70.355351 representou uma resposta do Governo Federal aos riscos 

de perda da navegabilidade do rio São Francisco (IBAMA, 2005). Naquele período, 

a bacia hidrográfica franciscana, no trecho que atravessa a região norte de Minas 

Gerais, já sofria sérios problemas ambientais, provocados pelas políticas de 

fomento ao plantio de florestas, para atender a demanda de carvão das 

siderúrgicas. Além disso, segundo Oliveira (1992), a grande seca que assolou a 

região Nordeste entre 1970 e 1971 contribuiu para diminuir a vazão do rio. O 

projeto de um parque visando a proteger suas nascentes surgiu como 

compensação aos danos ecológicos produzidos pelo capital agroindustrial, além de 

ter servido, no entender do governo, como resposta ao risco de desabastecimento 

provocado pela estiagem. Tal versão foi, na época, intensamente explorada pela 

propaganda do regime vigente, como informa Oliveira (1992).  

O processo de criação desta unidade de conservação, no período da 

Ditadura Militar, foi marcado por conflitos violentos. Os camponeses que resistiram 
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 � 1

 O Decreto Lei n° 70.355, de 3 de abril de 1972, instituiu o Parque Nacional da Serra da 

Canastra, definindo uma área de 200.000 hectares. 
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à desapropriação foram retirados a força. Os depoimentos revelaram práticas 

lamentáveis de policiais federais, que, para intimidar os moradores da área, 

atiravam em latões de leite e destruíam as instalações das fazendas. O pagamento 

pela desapropriação das terras, além de moroso e conturbado, foi feito com títulos 

da dívida pública (IBAMA, 2005). Em alguns casos, o dinheiro demorou anos para 

chegar; em outros, a questão até hoje permanece em litígio. Em suma, pode-se 

considerar que, qualquer que tenha sido a intensidade das agressões físicas 

ocorridas, o estrago político e psicológico é a principal seqüela deste processo.   

Após um período marcado por brigas políticas e ações judiciais contra a 

desapropriação, o Parque foi delimitado, em 1976, com 71.525 hectares, sua área 

atual. Porém, a efetiva desocupação ocorreu em 1979. Até então, permaneciam na 

área alguns rebanhos bovinos, pertencentes a camponeses e grandes 

proprietários que se aproveitaram dessa indefinição. A condução do processo de 

negociação e de retirada das famílias deixou marcas profundas na relação da 

população local como aquela unidade de conservação. A proposta de ampliação da 

área, em 2005, reacendeu aquelas lembranças. Antes, contudo, nas décadas de 

1980 e 1990, ocorreram outros fatos que merecem destaque.  

A década de 1980 foi um período marcado por graves crises econômicas no 

Brasil. Na região da Serra da Canastra, foram anos de empobrecimento da 

população. Os prejuízos acumulados na agricultura culminaram em um colapso 

financeiro, no início da década de 1990. A Minas Caixa, único banco que mantinha 

agência no município de São Roque de Minas, foi liquidada pelo Banco Central, 

deixando a população local sem acesso a serviços bancários. Nenhum banco 

comercial tinha interesse em instalar agência naquela região (LIMA, 2003).  

Essa situação emergencial provocou a mobilização de empresários rurais, 

camponeses e comerciantes, que criaram a Cooperativa de Crédito Rural de São 

Roque de Minas (SAROMCREDI), em 1991. Atualmente, a instituição atua também 

nos municípios vizinhos de Vargem Bonita, São João Batista do Glória, Delfinópolis 

e Pratinha. Lima (2003) informa que mais de três mil associados participaram da 

assembléia geral ordinária da Cooperativa, em 22 de março de 2003. A 

SAROMCREDI, além de funcionar como instituição financeira, promove ações de 

desenvolvimento rural, com destaque para o projeto de certificação de origem do 

queijo canastra.  

A Cooperativa se tornou também uma das principais entidades políticas da 

região. Na disputa pelo território do Parque Nacional da Serra da Canastra, ela é a 

principal representante dos interesses dos camponeses. 

Como dissemos, o conflito entre a população local e o Parque ressurgiu em 

2005, com o novo plano de manejo do Parque, proposto pelo IBAMA, que ratificou 
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a necessidade de regulamentação da área original e estabeleceu uma faixa de 

amortecimento de dez quilômetros em seu entorno. Tal proposta implica na 

remoção de vários camponeses de suas propriedades e no aumento das restrições 

de uso dos recursos naturais.  

Em decorrência dessas mudanças, foi criada a Frente Popular em Defesa 

da Canastra, organização composta por representantes políticos locais, 

empresários do setor turismo e lideranças rurais vinculadas aos sindicatos e 

associações comunitárias. Esse grupo conseguiu mobilizar parlamentares 

vinculados às Comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, que promoveram naquela casa legislativa, em 

agosto de 2005, uma audiência pública para discutir a ampliação do Parque. Tal 

mobilização política resultou na criação de um grupo interministerial, liderado pela 

Casa Civil da Presidência da República, para estudar uma alternativa que equilibre 

os interesses em conflito. Até o presente, o governo federal não anunciou posição 

definitiva. 

Na área de ampliação, que atinge cerca de 130.000 hectares no entorno do 

Parque, a Frente Popular em Defesa da Canastra propõe a criação de uma Área 

de Proteção Ambiental (APA), categoria de unidade de conservação presente no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que admite o uso sustentável dos 

recursos naturais ali existentes. O IBAMA, apoiado por algumas entidades 

ambientalistas e pesquisadores universitários, ratifica as diretrizes do Plano de 

manejo de 2005, colocando contra si camponeses, empresários rurais e suas 

representações. Esses usuários defendem que é possível conciliar produção e 

conservação, enquanto o IBAMA se mantém irredutível, certo de que a retirada das 

atividades econômicas é a única alternativa para a preservação da natureza.  

Nesse embate político-ideológico os sujeitos sociais mais lesados são os 

camponeses. Além de adaptarem as suas práticas socioprodutivas às leis 

ambientais, precisam adequar a produção do queijo, principal atividade econômica 

da região, às normas sanitárias do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). 

Atualmente, o maior desafio da produção do queijo canastra é cumprir os padrões 

técnicos definidos pela Portaria nº 694, de 17 de novembro de 2004, do IMA. 

Segundo o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Vargem Bonita, as adequações 

exigem investimentos de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00. Na avaliação, 

considerando que a maioria dos camponeses possui renda média mensal em torno 

de R$ 350,00, os principais obstáculos são a definição de uma logística de 

comercialização que assegure demanda e preço compatíveis com os 

investimentos realizados; a falta de acesso ao crédito, devido à dificuldade de 
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pagamento desses produtores; além do próprio receio que têm, por esse motivo 

mesmo, de se endividar e perder suas terras.   

Segundo informações coletadas na pesquisa de campo, a maioria dos 

camponeses vende o queijo tipo frescal, que é comercializado em no máximo 

quatro dias, por um preço médio de R$ 4,00 por peça12. A produtividade de leite 

por vaca, na região, é de 2 a 3 litros/dia, oscilando em função da disponibilidade de 

pasto, já que poucos fazem silagem363. Como a maioria dos rebanhos possui de 12 

a 15 bovinos em lactação, a produtividade de uma pequena propriedade – 4 

módulos fiscais ou 140 ha14 – pode chegar ao máximo a 45 litros/dia, considerando 

a hipótese de um rebanho de 15 vacas em bom estado de nutrição. Com 45 litros 

de leite, o produtor fabrica de 4 a 5 queijos, que são vendidos a R$ 4,00 a unidade, 

chegando-se, portanto, a um rendimento médio de R$ 20,00/dia. Contudo, 

segundo relatos, a renda média dos camponeses chega a, no máximo, R$ 

15,00/dia15.  

A deficiência nutricional do rebanho, decorrente da falta de silos e das 

restrições legais para a queimada das pastagens naturais – o chamado capim 

macega –, resultam na produção de 3 a 4 queijos por dia. A venda é feita para os 

intermediários, conhecidos como queijeiros, que revendem a maior parte dessa 

produção nas regiões Sul de Minas Gerais e Metropolitana de São Paulo. Poucos 

camponeses conseguem vender diretamente ao consumidor. A exceção são 

aqueles cujas propriedades estão localizadas nas estradas dos roteiros turísticos, 

que fazem eventualmente a venda direta aos visitantes, recebendo R$ 8,00 por 

peça. Portanto, é compreensível o receio por dívidas, mesmo que o financiamento 

tenha juros de 4% ao ano e prazo de 8 anos para pagar, como o que o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –(PRONAF) oferece. 

O avanço da agricultura capitalista na região nos últimos 10 anos é outro 

fator que ameaça a reprodução camponesa. Nas áreas de interesse do 

agronegócio é crescente o número de camponeses que arrendam suas terras. Em 
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 � 2
 Informações coletadas em propriedades rurais e estabelecimentos comerciais, nas zonas rural e 

urbana do município de São Roque de Minas, em setembro de 2005. 
36

 
 � 3

 Silagem é o armazenamento de capim em depósitos cobertos, com a finalidade de manter 

estoque de alimento para o gado, em épocas de indisponibilidade ou insuficiência de pastos, como na 

estação seca. 
1
 

 � 4
 Padrão definido pelo INCRA. 
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 � 5
 As informações sobre produtividade de leite/dia por vaca, o tamanho médio dos rebanhos em 

lactação e produção média de queijos por produtores, foram obtidas no escritório da EMATER de São 

Roque de Minas, em setembro de 2005, e comprovadas pelos depoimentos recolhidos junto aos 

camponeses pesquisados. 
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alguns casos, parte da propriedade é arrendada, mantendo-se o mínimo para a 

subsistência, e vendendo-se, no período de colheita, a força de trabalho 

excedente. Em outros, quando o arrendamento é total, o camponês passa a residir 

na cidade e a trabalhar em serviços eventuais no campo – entre os quais roçagem 

de pasto, construção de cercas, capinas, colheitas e outros. 

O turismo produz de forma contraditória condições para a destruição e 

reprodução da agricultura camponesa. Isso se revela na movimentação do 

mercado de terras. Por meio dos relatos de campo e da observação da paisagem, 

constatou-se que a parcela mais expressiva do comércio de terras concentra-se 

nas estradas de acesso ao Parque Nacional, próxima dos atrativos naturais, 

principalmente de cachoeiras. É comum a transformação de pequenas glebas, com 

até 10 ha, em sítios de lazer ou pousadas. Seus principais compradores são 

paulistas, provenientes das regiões de Franca, Campinas e Ribeirão Preto. Essas 

terras possuem baixo valor para uso agrícola, declividade acentuada e pastagens 

exauridas. Em geral, são pastos abandonados que se tornaram matas 

secundárias. Porém, na perspectiva do turismo ecológico, tais áreas são 

valorizadas. Conforme a localização, a paisagem cênica que oferecem e a 

proximidade de atrativos naturais, podem ser vendidas por até R$ 15.000,00 o 

hectare, valor muito expressivo para a realidade local, onde o preço médio de 

terras varia de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00, quando desprovidas desses atributos. 

No momento, entretanto, a indecisão sobre a ampliação do Parque Nacional 

estagnou o mercado imobiliário rural.  

Os pequenos produtores, ao venderem parte da propriedade, compensam a 

perda da área e a conseqüente redução da renda por meio da prestação de 

serviços em sítios e pousadas. As mulheres fazem serviços domésticos e os 

homens cuidam da terra – capinam pequenos pomares, roçam pastos, regam 

plantas etc. É comum também se beneficiarem da venda direta de alguns produtos 

agrícolas, em especial o queijo. 

 

Conclusão 

No processo de disputa por este território os sujeitos sociais mais 

prejudicados são os camponeses, que correm o risco de perder suas terras e de 

serem indenizados com valores incapazes de propiciar a reprodução do seu 

sistema socioprodutivo em outras áreas. Além disso, não há dinheiro que pague os 

impactos sociais e psicológicos causados por anos de incertezas sobre os rumos 

do Parque Nacional da Serra da Canastra. 

A criação de áreas protegidas no Brasil, como em qualquer lugar no mundo, 

precisa ser um processo democrático e transparente. Decretar uma unidade de 
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conservação sem antes ter os recursos para sua implantação e manejo, e 

negligenciar a participação da sociedade local nesta discussão, resultará sempre 

em conflito. Aqueles que poderiam ser parceiros do parque tornar-se-ão inimigos 

casos não sejam incorporados no processo.  

O Parque Nacional da Serra da Canastra terá assegurada sua proteção 

quando seus gestores compreenderem que sempre haverá agricultura 

confrontante às suas fronteiras. E que, portanto, só uma política de integração, e 

não de isolamento, preservará seus recursos naturais.  

O Estado também precisa promover políticas inter-setoriais, principalmente 

entre os ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e 

Desenvolvimento Social se pretende fazer da agricultura familiar a base do 

desenvolvimento local das regiões pobres deste país. É insustentável uma 

pequena propriedade camponesa sem políticas de proteção que assegurem 

preços mínimos, apoio técnico, educação de qualidade e programas de saúde. 

A sociedade local também precisa se organizar politicamente, fortalecer 

suas bases comunitárias e assumir responsabilidades que lhe compete. A 

esperança é que esta mobilização social para discutir os limites do parque não se 

disperse quando o processo se concluir. A consolidação de um fórum democrático 

permanente de planejamento e gestão desse território, que inclua os camponeses 

nas tomadas de decisão, será fundamental para as pretensões de conciliar 

desenvolvimento socioeconômico e preservação dos recursos naturais.  
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CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL NA PESCA DO ALTO-MÉDIO SÃO 

FRANCISCO: CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS DA RELAÇÃO  SOCIEDADE-

NATUREZA E DA GESTÃO DE TERRITÓRIOS1 

Ana Paula Glinfskoi Thé2 

 

Introdução  

A exploração da natureza por comunidades tradicionais se fundamenta num 

conjunto de crenças e saberes no uso dos recursos naturais, fundado nas 

tradições culturais e na vivência empírica do ambiente próximo. Pescadores 

artesanais, alvos deste estudo, dependem diretamente das variações dos ciclos 

ambientais e da bioecologia dos recursos pescados. Mantêm uma associação 

íntima com o sistema aquático e com os peixes, desenvolvendo conhecimentos e 

compreensões imprescindíveis para a sua sobrevivência na pesca. A etnoecologia 

é essencialmente o estudo deste saber acumulado, das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade humana a respeito da natureza e dos 

diferentes usos e formas de manejo dos recursos naturais (TOLEDO, 1992).  

Segundo o autor, estas atividades intelectuais e práticas que certas populações 

executam durante a interação com os sistemas ecológicos, podem ser 

significativas para a elaboração de ações conservacionistas, afirmação 

corroborada por BAILY e ZERNER (1992), que enfatizam a efetividade 

(monitoramento contínuo) do conhecimento local e o seu potencial para a atuação 

coletiva e solidária. 

MARQUES (2002) define etnoecologia como “o campo de pesquisa 

(científica) transdiciplinar que estuda os pensamentos (conhecimentos e crenças), 

sentimentos e comportamentos que intermediam as interações entre as 

populações humanas que os possuem e os demais elementos dos ecossistemas 

que as incluem, bem como os impactos ambientais daí decorrentes”. No caso 

deste estudo, a população local de pescadores artesanais profissionais tem amplo 

conhecimento dos peixes e da dinâmica dos sistemas aquáticos  efetivamente 
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 �  Tese e relatório de pesquisa – bolsa FAPEMIG -2008/2009. 
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vivenciados;  os pescadores demonstram cooperação, uma vez que são 

coletivamente motivados a proteger os recursos de sobreexploração. 

Fundados nesses pressupostos retomam-se, em oposição à "tragédia dos 

comuns" (HARDIN,1968), estudos que se caracterizam por desvendar a existência 

de regras ou códigos de condutas construídos por comunidades locais, 

responsáveis por definir a ação coletiva dos seus usuários sobre os recursos 

comuns (OSTROM, 1990). Contrário à exacerbação dos interesses individuais, 

levando o sistema a um colapso econômico-ecológico, postula-se que os 

indivíduos irão, racionalmente, optar pela colaboração em sistemas de recursos 

comuns (BERKES E FOLKE, 1998; GRANT, 2002). 

Muitos pesquisadores em manejo de recursos naturais têm discutido as 

razões para tantos exemplos de insucesso no manejo dos recursos naturais ao 

redor do mundo (HOLLING E MEFFE, 1996; LUDWIG, 2001; FREEMAN, 1992). A 

primeira causa deste insucesso está relacionada à crença de que a ciência 

ocidental tem conhecimento suficiente para saber por si mesma como melhor 

manejar os recursos naturais (FREEMAN, 1992), ou ainda, que ela detém o 

monopólio da verdade (BERKES E HENLEY, 1997). Como GOMES-POMPA E 

KAUS (1992, pg. 272) relatam, “descobertas científicas, frequentemente aceitas 

como se fossem o mundo sagrado, inquestionável, são, na verdade,  uma 

conclusão derivada de um limitado conjunto de dados”.   

A crença de que os especialistas têm toda a informação necessária para 

saber como utilizar de forma sustentável os recursos está relacionada ao 

etnocentrismo intrínseco a algumas ciências, como biologia, economia, ecologia, 

geografia, das quais seus respectivos especialitas acreditam ter as habilidades 

necessárias e auto-suficiência para manejar os recursos naturais, mantendo-se 

céticos a algum outro tipo de conhecimento, principalmente aquele que nem 

sempre permite verificação científica, como o conhecimento possuído por 

comunidades (BERKES, 1999). 

Este ceticismo científico a respeito de outras formas de conhecimento 

surgiu, e tem se intensificado, com o domínio da ciência ocidental sobre as outras 

formas de conhecimento e cultura, desde o iluminismo, quando houve a separação 

no pensamento científico entre o sujeito e o objeto, para garantir maior fidelidade e 

objetividade à pesquisa científica (MORIN, 1980, CAPRA, 1996). 

Desconsiderava-se o fato de que, mesmo o conhecimento objetivo 

contempla projeções das estruturas mentais dos sujeitos humanos sob condições 

específicas históricas, sociológicas e culturais (MONTENEGRO, 2002). A ciência 

então construída sob este paradigma se desenvolveu de forma fragmentada, 

buscando a especialização em inúmeras áreas, para melhor compreender o 
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funcionamento de cada parte dos sistemas naturais e humanos, o que segundo 

CAPRA (1996), nos condenou a um pensamento científico reducionista o qual é 

incapaz de compreender a complexa natureza das interações existentes entre 

cada componente do sistema, assim como os complexos resultados destas 

interações. Por isso, disciplinas como a etnoecologia, a antropologia ecológica, a 

ecologia humana, paisagem cultural, fazem parte das disciplinas que hoje 

desafiam a especilização buscando o desenvolvimento de um conhecimento 

interdisciplinar, o qual irá gerar novos campos de estudos, configurando-se numa 

resposta concreta à crise do paradigma cartesiano de disciplinas gerando 

disciplinas (MARQUES, 2002). 

A segunda causa é a aplicação do manejo de comando e controle, o qual 

não somente garante apenas retornos econômicos de curto prazo, mas também 

aumenta a vulnerabilidade dos ecossistemas a pertubações, através da diminuição 

da variabilidade e instabilidade natural aos ecossistemas, causando a perda de 

sua resiliência (HOLLING e MEFFE, 1996).      

Fundamentalmente, o uso de metódos reducionistas no manejo dos 

recursos naturais, pode ser considerado, segundo CAPRA (1996), como outra 

causa de manejos mal sucedidos. Embora os cientistas tenham a compreensão de 

que os ecossistemas são complexos, com uma alta variabilidade que não pode ser 

prevista, eles têm analisado os ecossistemas em partes, tentando descrever todos 

os aspectos de cada parte, mas perdendo o entendimento do sistema como um 

todo (FREEMAN, 1992). 

Na perspectiva de resolver esta carência de um conhecimento mais 

dinâmico e integrador sobre os ecossistemas, muitos especialistas em manejo têm 

procurado esta possibilidade no conhecimento ecológico tradicional (CET). O CET 

tem sido defenido como um “corpo acumulativo de conhecimento, práticas e 

crenças das comunidades tradicionais sobre a relação entre os seres vivos 

(inclusive o homem) e o seu ambiente, que se desenvolve ao longo do tempo 

através de um processo adaptativo e é passado através de gerações por 

transmissão cultural” (BERKES, 1999, pg 8).  

De acordo com FREEMAN (1992), o CET é uma oportunidade para 

compreender como o escossistema trabalha, como seus elementos chaves estão 

interrelacionados e como desenvolver um melhor uso dos recursos. Segundo 

BERKES (1998b), as próprias comunidades tradicionais são capazes de externar a 

importância e o papel do seu conhecimento. O autor relata as definições dadas 

pelos participantes indígenas na Conferencia de Inuvik para conhecimento 

ecológico tradicional (CET): senso comum prático; ensinamentos, lições e 

experiências passadas através das gerações; conhecimento sobre a “Terra”, 
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fundamentado numa compreensão sobre bem estar espiritual; um jeito de viver; 

um sistema de regras para o uso dos recursos naturais; respeito; obrigações a 

compartilhar; sabedoria em como usar o conhecimento; não separar emoção e 

razão. 

Muitos estudos têm dado exemplos de como o CET pode contribuir para o 

manejo dos recursos naturais ou para o conhecimento científico sobre ecologia, 

biologia, geografia e meio ambiente. O estudo de caso descrito por FREEMAN 

(1992) mostra como o conhecimento dos Inuits contribuiu para avaliar a população 

de baleias no norte do Canadá, sendo considerado na elaboração de um plano de 

manejo para a região. BERKES e HENLEY (1997) têm demonstrado como o 

conhecimento acumululado através das experiências e observações cotidianas por 

seis grupos Cree e Inuit, que vivem ao redor da Baia de Hudson, pode ajudar para 

uma melhor compreensão dos impactos ambientais na região, ocasionados pela 

construção de barragens. 

Em adição, muitos pesquisadores têm descrito a interdependência histórica 

entre os altos indíces de biodiversidade de alguns ecossistemas ao redor do 

mundo e o manejo dos mesmos exercido pelas comunidades tradicionais (POSEY, 

1983; GOMES-POMPA e KAUS, 1992). A etnociência, estudando diferentes 

práticas e o contexto em que os recursos são acessados pelas populações locais, 

tem contribuído para o manejo e conservação dos ecossistemas (DIEGUES, 

2001). De fato o enfoque etnoecológico, por seu caráter integrador, permite o 

resgate e a valorização da diversidade cultural, inclusive as várias formas de 

conhecimento e manejo dos recursos naturais. (MONTENEGRO, 2002). 

O CET, segundo BERKES (1998), pode ser composto por quatro níveis 

interrelacionados: o primeiro, um conhecimento local sobre os componentes 

bióticos e abióticos de um determinado ambiente; o segundo, um sistema de 

manejo dos recursos que usa conhecimento ambiental e ecológico local e também 

inclui um conjunto apropriado de intrumentos, técnicas e  práticas; o terceiro, uma 

organização da comunidade que possibilita a coordenação, cooperação e divisão 

de tarefas para promover a integridade social e uma clara definição de papéis 

dentro do grupo e, quarto e último, a visão de mundo, a qual inclui não somente 

percepção ambiental mas também religião, ética e mais generalizadamente, um 

sistema de crenças.    

Talvez o maior desafio para a convivência entre a ciência ocidental e as 

ciências tradicionais seja a relação destas últimas com os significados simbólicos e 

religiosos que os recursos naturais podem ter. Entretanto BERKES (1998) salienta 

que, apesar da dificuldade da ciência ocidental aceitar as noções de crença e 

espiritualidade como parte do sistema de conhecimento, as crenças se encontram 
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frequentemente implícitas nele. Por exemplo, a “ciência convencional 

ocidental”está baseada no controle da natureza, como se está fosse um sistema 

mecânico simples, previsível, sem vida. Esta “crença” surgida no positivismo, de 

controle dos fenômenos naturais, surgiu pelo pensamento de Newton e Descartes 

que “acreditavam” haver uma clara dicotômia entre mente e corpo, sujeito e objeto, 

natureza e Homem. A diferença com o conhecimento de comunindades tradicionais 

está, exatamente, na crença de que natureza e Homem estejam separados e que 

a natureza pode e deve ser sempre controlada. 

É desejável, portanto, que as proposições de manejo incorporem o 

conhecimento ecológico tradicional, além de garantir que os usuários participem 

ativamente. BERKES et alii (2001) denominou este procedimento como um co-

manejo, um processo de manejo de recursos, dinâmico ao longo do tempo, 

envolvendo aspectos de democratização, “empoderamento” social, equitabilidade 

de poder e decentralização. Na medida do possível, co-manejo deve ser um 

processo de construção de consensos, e quando isso não for viável, de 

estabelecimento de objetivos compatíveis (STRIPLEN e DEWEERDT, 2002). 

Existem diferentes níveis de arranjos de co-manejo entre os usuários e o governo, 

os quais podem variar desde um arranjo de total centralização governamental até 

um de total centralização comunitária.  Mas, especialistas em co-manejo têm 

argumentado que, nos casos em que há uma mera consulta das instituições do 

governo aos usuários dos recursos, não se pode considerar como um processo de 

co-manejo (BERKES et alii, 2001).  

BERKES (1998b) reforça que pesquisas em CET quando se propõem a 

facilitar processos de co-gestão dos recursos naturais, devem: a) considerar 

sempre ambos CET e conhecimento científico, sem diferenciação em importância 

(equitabilidade) no estabelecimento de objetivos comuns; b) garantir às 

comunidades usuárias o direito de controlar o uso das informações 

disponibilizadas por elas e c) respeitar mutuamente crenças e valores espitiruais.   

Considera-se mais apropriado para este estudo utilizar-se a terminologia 

Conhecimento Ecológico Local (CEL) em substituição a Conhecimento Ecológico 

Tradicional (CET), uma vez que não se pode afirmar que as comunidades de 

pescadores estudadas apresentam continuidade histórica no modo de uso dos 

recursos. Neste contexto, o CEL será aqui tratado sempre como sinônimo de 

conhecimento etnoecológico.   

A partir da década de 60 uma crescente produção científica tem sido 

voltada para o conhecimento dos pescadores nativos acerca das regras 

ecossistêmicas que controlam a distribuição e abundância dos peixes. Os 

primeiros trabalhos na área de etnoictiologia foram o de ANDERSON (1967), com 
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os pescadores artesanais de Hong-Kong e o de MORRIL (1967), junto aos “Cha-

Cha”, pescadores do Caribe. Segundo estes autores, tais conhecimentos, frutos de 

observações e experiências acumuladas, são extremamente detalhados, 

pragmáticos e sofisticados, estando, usualmente, de acordo com os achados dos 

biólogos marinhos. No início da década de 70 os estudos em ecologia humana  

utilizaram, com certa freqüência, conceitos e modelos ecológicos para avaliar as 

estratégias de obtenção e de uso dos recursos por populações humanas em 

atividades de subsistência e/ou artesanais. Muitas pesquisas com comunidades de 

pescadores têm lançado mão de conceitos ecológicos tradicionais para a 

interpretação das estratégias de captura dos peixes, relacionando-as à produção e 

à conservação. No Brasil, FORMAN (1967,1970) evidenciou a importância do 

componente cognitivo na localização dos sítios férteis de pesca. Por sua vez, 

MUSSOLINI (1980) descreveu o conhecimento dos “caiçaras” do estado de São 

Paulo acerca de aspectos da ecologia da “tainha” (Mugil platamus), incluindo seu 

comportamento migratório. Uma das contribuições recentes mais significantes para 

os estudos nessa área realizados no Brasil, têm sido as pesquisas desenvolvidas 

por MARQUES (1991, 1995) sobre os pescadores alagoanos, resultantes de duas 

décadas de trabalho enfocando a “sabedoria do pescador artesanal” e a sua 

importância na compreensão da ecologia e comportamento dos peixes. 

Especificamente realizados com comunidades pesqueiras do trecho Alto-

Médio do rio São Francisco, destacam-se os trabalhos de MADI (1999), THÉ 

(1999) e THÉ (2003) o primeiro abordando o uso dos recursos pesqueiros 

enfocando principalmente os tabus alimentares e os usos medicinais de 

pescadores da Represa de Três Marias, e os demais, o conhecimento 

etnoecológico, a propriedade comunal e produção pesqueira de pescadores do 

reservatório e do trecho lótico do rio entre os Municípios de Morada Nova de Minas 

a Januária, MG.,. Entre estudos recentes, de enfoque etnoecológico, podemos 

citar MONTENEGRO (2002), realizado com os pescadores de Pitú 

(Machrobrachium carcinus) no Baixo São Francisco; SOUTO (2004), realizado 

entre pescadores de Santo Amaro (BA); MILENA, MOLINA E HANAZAKI (2007) 

sobre etnoecologia caiçara; entre outros. Diretamente relacionados a pesca e a 

geografia, podemos citar os trabalhos realizados por BERNARDES (1959); 

CARVALHO (1944); NOFFS (1988); CALVENTE (1993); CARDOSO (2001).  

O objetivo desta pesquisa portanto foi investigar e descrever o 

conhecimento de pescadores sobre aspectos da biologia, ecologia e 

comportamento de peixes pescados; descrever e analisar as estratégias e técnicas 

de pesca de pescadores de rio e de represa,  associadas ao conhecimento local 

dos peixes e ao manejo local da pesca, incluindo o calendário etnoecológico da 
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pesca do rio São Francisco em Minas Gerais, em contribuição a uma gestão 

territorial da pesca artesanal no Rio São Francisco sócio e ambientalmente 

sustentável.  

 

Material e métodos 

Os dados apresentados neste artigo referem-se a pesquisas realizadas 

entre os anos de 1999 a 2003 entre pescadores dos Municípios de Morada Nova 

de Minas, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, Buritizeiro, Pirapora, Pedras de 

Maria da Cruz e Januária, totalizando cem (100) entrevistas semi-estruturadas 

aplicadas nesta fase. A segunda fase da pesquisa refere-se a quarenta (40) 

entrevistas realizadas entre pescadores moradores da região urbana de Pirapora e 

catorze (14) pescadores moradores de ilhas do Distrito de Barra do Guaicuí – 

Várzea da Palma, entre os meses de março a julho de 2008.  

Utilizou-se a metodologia geradora de dados proposta por POSEY (1987), 

onde os questionamentos são feitos da forma menos restritiva possível, para que o 

informante responda segundo sua própria lógica e conceitos. Procurou-se também 

confrontar os dois modelos de imagem de uma mesma realidade: o do informante 

cultural e a visão científica do etnoecólogo (TOLEDO, 1991).  Preocupou-se em 

estabelecer o tom necessário a um relacionamento compartilhado entre iguais, 

evitando-se, sempre que possível, a imposição de idéias e categorias culturais do 

pesquisador aos seus consultores culturais (POSEY, 1987). A não interferência na 

dinâmica diária dos pescadores e a curiosidade sincera demonstrada acerca de 

suas informações, foram essenciais para criar a empatia necessária entre 

entrevistador/entrevistado, fundamental para o bom termo da investigação 

(STEBBINS, 1987). 

Segundo MARQUES (1991), expressões empregadas pelos informantes 

podem gerar novas perguntas que permitem a obtenção de dados novos ou 

complementares, ou a comprovação da consistência entre os informantes culturais, 

produzindo “memes”3 de idéias. A entrevista livre não-organizada é aquela em que 

se estabelece um diálogo livre entre pesquisador e informante. Ela pode conter 

tópicos previamente fixados, mas sem um controle maior pelo pesquisador sobre o 

andamento da entrevista, permitindo a maior amplitude de respostas possível ao 

entrevistado, evitando-se a indução daquelas esperadas ou desejadas pelo 

pesquisador A entrevista organizada é aquela na qual há um plano preciso de 

perguntas formuladas de antemão, visando canalizar o diálogo para as questões a 

                                                 
3
 

 �  Dawkins (1979) define “memes” como fragmentos unitários da informação cultural capazes de serem 

armazenados nos cérebros e comunicados entre indivíduos de forma comportamental, inclusive verbalmente. 
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serem investigadas (MELLO, 1995, VIERTLER, 2002). Ambos procedimentos 

foram utilizados a partir da segunda campanha de campo. Detalhes sobre o 

ambiente de represa, material e estratégias de pesca, etnoclassificação e 

etnocategorização morfológica das espécies, comportamento, reprodução, habitat, 

distribuição e sazonalidade foram contempladas. A grande maioria das entrevistas 

realizadas, organizadas e não organizadas, foi registrada diretamente através da 

escrita. Algumas poucas foram gravadas e transcritas posteriormente. 

Os resultados etnoecológicos foram analisados comparativamente, 

considerando-se os pescadores do rio e da represa, com o intuito de observar 

eventuais diferenças entre o conjunto de conhecimentos e estratégias relacionadas 

à pesca em sistemas lóticos e lênticos. Informações sobre origem, tempo de pesca 

e o processo de comercialização dos peixes também foram obtidos.  Os 

pescadores do Rio São Francisco e da represa de Três Marias partilham um 

modelo percebido de seu ambiente de pesca, que contempla o comportamento 

alimentar, o comportamento reprodutivo, os habitats dos peixes e a dinâmica do 

ecossistema aquático. Para a compreensão e a descrição deste modelo 

etnoecológico do Alto-Médio São Francisco, analisaram-se os dados referentes às 

entrevistas sobre o conhecimento ecológico local, destacando-se as informações 

dadas em comum por pelo menos 50% dos informantes, metodologia também 

empregada por MONTENEGRO (2002). Para compreender o desenvolvimento no 

tempo das principais mudanças sociais e ecológicas ocorridas no sistema da 

pesca estudado, foram levadas em consideração as informações dadas pelos 

pescadores mais antigos de cada região, não importando para este caso, a 

relevância porcentual das respostas.  

 

Resultados e discussão 

As comunidades locais têm demonstrado um “universo”de conhecimento, 

práticas de manejo e valores éticos que podem contribuir muito para a 

implementação do manejo de recursos naturais e para a democratização da gestão 

territorial. Os pescadores do Alto-Médio Rio São Francisco possuem uma 

compreensão própria dos comportamentos ecológicos reprodutivos, migratórios e 

alimentares dos peixes, que muitas vezes supera o detalhamento científico sobre 

tais comportamentos (THÉ, 2003). Ainda, os pescadores discernem com acuidade 

os habitats aquáticos dos peixes, tanto em ambientes lênticos como lóticos. 

Compreendem o funcionamento do ciclo hidrológico do rio, ao qual relacionam as 

variadas técnicas de pesca e os períodos de maior produtividade.  

Como exemplo destes saberes tradicionais entre pescadores podemos citar 

o conhecimento ecológico local (CEL) sobre o comportamento reprodutivo das 
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espécies de peixes da Bacia do São Francisco. Os pescadores do Alto-Médio São 

Francisco detêm um conhecimento sobre a reprodução das espécies de peixes 

que se refere ao período e local de desova, ao comportamento durante o período 

reprodutivo, ao comportamento migratório, ao cuidado parental (cuidado dos 

peixes adultos sobre as ovas e alevinos)  e ao dimorfismo sexual (diferenças 

morfológicas entre as fêmeas e machos das espécies de peixes).  

O comportamento reprodutivo das espécies de peixes é chamado de carujo,  

que significa namorar ou namoro, época do cruzamento, época das enchentes. O 

peixe sobe e fica na flor d’água, cada peixe tem seu jeito de fazer o carujo; 

O surubim (Pseudoplatystoma corruncans), por exemplo, no carujo, a fêmea 

fica na correnteza de barriga para cima e os machos passando em cima dela; já o 

dourado (Salminus brasiliensis) ...fica pulando para fora da água, fica aquele 

reboliço na água.... Outro peixe que segundo os pescadores tem um carujo 

marcante é a Curimatá (Prochilodus sp)  que  nas águas, sobe turrando em 

cardumes para desovar e dá para escutar o barulho até de fora da água... depois 

da desova, volta na correnteza.     

Os pescadores do ambiente de represa devidem os peixes em dois grupos, 

relativos à compreensão de seus eventos reprodutivos. Há os peixes que desovam 

em toda a passagem de lua nova e os que desovam na época das águas. No 

primeiro caso, trata-se da percepção do evento reprodutivo de espécies não 

migradoras, e no segundo, de espécies migradoras, ou de piracema. 

Boa parte das repostas dadas pelos pescadores ao questionamento sobre o 

período de piracema se resumia às datas que marcam a época de fechamento da 

pesca, definidas em portarias do IBAMA, conceito adquirido da relação pescador- 

órgão fiscalizador. Contudo, para os pescadores, o período reprodutivo inicia-se no 

carujo, que é chamado de  namoro do peixe , que depende das primeiras chuvas 

para começar e tem duração média de três meses, ...quando tudo já desovou. Esta 

compreensão confere com a realidade na variação do período  reprodutivo dos 

peixes, que é influenciado pelas condições ambientais. Dessa forma, ele é muito 

melhor compreendido  pelo etno-calendário do que pelos calendários dos órgãos 

que legislam sobre a pesca em todo o território brasileiro, que usam, na maioria 

das regiões, as mesmas datas de fechamento da pesca para o defeso, sempre 

próximas aos primeiros dias de novembro até os primeiros dias de fevereiro. Para 

os pescadores do rio São Francisco em Minas Gerais, o conceito de piracema foi 

imposto e até hoje não incorpora os demais fenômenos percebidos pelas 

comunidades pesqueiras:  

Antigamente, antes do IBAMA, não usava isso, agora que tem estas datas, 

uns dias de outubro, novembro, até fevereiro. (pescador de Pirapora, 2008)  
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A piracema é de novembro a fevereiro, é a data do IBAMA...até fevereiro 

tudo já desovou. (pescador de Januária, 2003) 

No modelo compreendido pelos pescadores, a reprodução dos peixes no rio 

é um ciclo dependente das chuvas e das enchentes decorrentes delas, que se 

repete, ou deveria se repetir anualmente, com os eventos descritos abaixo: 

O riponto é a chegada das primeiras águas, antes era 

novembro, dezembro, agora não tem mais enchente[…] No 

carujo, ou namoro, época do cruzamento, época das 

enchentes...os peixes sobe e fica na flor d‟água, cada peixe 

tem seu jeito de fazer o carujo.... 

No carujá do peixe, em geral, na época da enchente. A 

fêmea sobe na flor d´água e tem muitos machos 

embaixo[...]O surubim no carujo fica na corrida (correnteza) 

de barriga pra cima...o tucunaré e traíra fazem 

ninho...curimatá é diferente, volta na corrida e o macho turra, 

faz um ronco,você ouve longe[...]É quando o rio tá 

cheio[...]eles desovam lá no meio do rio, solta a ova, né, 

aqueles peixinho[s...] então solta as ovinhas aí e esses 

peixinhos saem...agora quando o rio enche eles entram nas 

lagoas porque lá eles ficam a vontade, tem bastante água e 

comida...eles ficam lá crescendo e comend[o..].e quando é 

época de vir pro rio, já tão tudo grande.Depois do riponto, lá  

para o mês de fevereiro,março (quando tinha cheia) rio 

começa a vazar é a chamada vazante geral. Os peixes 

grandes saem das lagoas e vem para o rio, tão lá nos 

lagadiços e saem para o rio, ficam tudo alegre, eles saem 

viajando, ele não fica lá naquele local não[...] (pescador de 

Três Marias, 2001) 

 

Os pescadores também indicam as técnicas mais adequadas para cada 

período do ano, isto é, as que resultam numa melhor produção de pesca.  Além 

disso, os pescadores relacionam as diferentes técnicas aos locais mais 

apropriados para o seu uso, assim como informam as espécies de peixe 

freqüentemente capturadas, e para o caso de técnicas de anzol, quais são as 

melhores iscas. 

Reportando-se às suas próprias histórias de vida e de experiência na 

pesca, os pescadores são capazes de apontar as mudanças necessárias no seu 

próprio comportamento, nas políticas de desenvolvimento agrícola e de produção 
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de energia através da construção de barragens, e na legislação e fiscalização, 

visando o desenvolvimento sustentável da pesca e dos recursos. 

Todo este conjunto de conhecimento, práticas e crenças acumulado pelos 

pescadores do Alto-Médio São Francisco, vem questionar a manutenção do 

modelo de gestão dos recursos naturais no Brasil, centralizado nas mãos do 

Estado, com pouca ou nenhuma participação das comunidades locais nos planos 

de manejo dos recursos. 

Entretanto, através do estudo de alguns exemplos em co-manejo ou gestão 

compartilhada de recursos naturais e territórios (KRUSE et al, 1998; WEITZNER e 

MANSEAU, 2001, STRIPLEN e DEWEERDT, 2002; BERKES et al, 2001), pode-se 

concluir que a integração do conhecimento ecológico local (CEL) aos processos de 

gestão participativa dependem: primeiro, de uma mudança na visão da ciência 

ocidental sobre o que é conhecimento válido, com consequente mudança na 

postura etnocêntrica; segundo, da auto-organização, auto-regulação e auto-

governância das comunidades para que garantam seus interesses nas tomadas de 

decisão no processo de co-manejo; terceiro, da disposição dos representantes das 

demais instuições participantes em compartilhar o mesmo poder nas mesas de 

negociações, permitinto a equidade nas decisões tomadas; e por último, a 

disposição em encontrar interesses e objetivos comuns no manejo dos recursos 

entre as comunidades, outros usuários e as instituições privadas e governamentais 

envolvidas no processo. Permitindo a ocorrência de todas estas mudanças e 

elementos necessários descritos acima, a experiência entre a ciência local informal  

e a ciência formal de manejo, permitirá o desenvolvimento de um melhor uso dos 

recursos naturais e um partilhar mais democrático de territórios para esta e para as 

próximas gerações. 
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AS CONFLUÊNCIAS DO CAMPO NA CIDADE: 

TRABALHO, TERRITORIALIDADES E VIVÊNCIAS NA MATERIALIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA URBANA1. 

Geraldo Inácio Martins2 

 

Conceitualmente a agricultura urbana é compreendida como atividade 

integrante da produção agrícola ao espaço urbano e que têm finalidades e meios 

produtivos diversos. Assim os cultivos urbanos são em si, compostos por diversos 

aspectos, dentre eles podemos citar, a viabilidade econômico-produtiva, social, 

cultural, e, sobretudo política. Neste conceito existe uma aproximação entre 

hábitos, vivências, práticas socioespaciais e modos de vida rural e urbana, 

mediados pela apropriação da terra na cidade para produzir a base alimentar e 

econômica de seus sujeitos.  

Essa apropriação é necessária, sobretudo por problemas de acesso a 

alimentação e a terra para o manejo agrícola. Assim existe de um lado, há 

necessidade de transformar os espaços ociosos da cidade em produtivos e, por 

outro, fornecer aos seus sujeitos o “meio” para produzir bens vegetais e animais, 

além de criar nas cidades os próprios mecanismos de integração social.  

A princípio a atividade agrícola situada na cidade, representa uma totalidade 

produtiva, cujos limites coincidem com os limites da própria cidade, ruas, casas, 

lugares de comércio e lazer. Há entre essas práticas socioespaciais uma 

correlação estreita e elas são no conjunto, as sínteses, contraditória dos usos 

diversos do solo urbano. 

Nesse sentido, o objetivo deste texto é fazer uma breve discussão teórica e 

empírica a respeito da agricultura urbana3 como atividade estratégica no combate 
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 �  A reflexão empírica é feita com base no trabalho já realizado durante o processo de 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso intitulado; Entremeios: a materialidade da 

produção agrícola urbana na cidade de Pirapora-MG. Naquele momento Investigamos 21(vinte uma) 

unidades produtivas, sendo que 17(dezessete) sedimentadas por cultivos e 4 (quatro) por criação de 

animais. As unidades agrícolas foram selecionadas por critérios básicos, como tamanho dos espaços 

cultivados superior a 30 m 
2
, o tempo de permanência na atividade superior a cinco anos de trabalho 

no mesmo espaço, além das relações com a terra urbana acontecer em espaços abertos. Esse “recorte” 

analítico foi necessário devido à abrangência do conceito de agricultura urbana, que envolve 

múltiplas atividades e intensidades diferenciadas.  È necessário esclarecer também, que as unidades 
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a pobreza e na geração de alimentos frescos e baratos para habitantes citadinos 

não integrados economicamente aos circuitos produtivos na cidade.  

É importante salientar que a construção deste trabalho aconteceu em duplo 

processo: a elaboração de referencial teórico e a pesquisa empírica. O estudo 

bibliográfico apresentou duas faces: compreender as dinâmicas da cidade e suas 

contextualizações históricas para em seguida, interpretar as socioespacialidades 

da agricultura urbana.  

Nesse processo, a construção teórica buscou entender as dimensões 

socioespaciais dessa atividade produtiva, tendo como base os estudos já 

elaborados em nível local, regional, nacional e internacional. Com efeito, este 

momento específico da pesquisa permitiu o desenvolvimento de um marco teórico 

que integrou as experiências de campo e aprofundamento dos conceitos chaves 

da geografia, sobretudo, o conceito de espaço e outros conceitos afins como 

cidade, campo, apropriação, agricultura e modos e de vida e trabalho.  

A pesquisa empírica (levantamentos de dados primários e secundários) 

visou, sobretudo, o mapeamento e a sistematização de informações sobre os 

saberes envolvidos nas práticas agrícolas urbanas, tangendo questões como a 

natureza dos cultivos, e a agricultura urbana como meio de vida e trabalho.  

Nesse sentido, o texto esta organizado em três partes, a saber: a) conceitos 

e definições sobre a agricultura urbana; nessa parte do trabalho faço uma reflexão 

teórica a respeito dos processos e situações que condicionam as atividades 

agrícolas nos entremeios urbanos, bem como, algumas características 

socioespaciais e dinâmicas produtivas; b) Agricultura urbana e meio ambiente - 

nessa parte do texto demonstro como a agricultura urbana está intimamente 

relacionada com questões referentes ao meio ambiente; c) A organização dos 

espaços da agricultura urbana - nessa parte apresento algumas questões gerais 

sobre as práticas agrícolas urbanas, além de refletir sobre “roças” urbanas como 

um complexo de atividades solidárias. 

É necessário pensar a agricultura urbana do ponto de vista geográfico, 

como atividade econômica espacial/produtiva que visa à produção de alimentos, 

além das relações históricas sociais, imbricadas na constituição do agrário/espacial 

e urbano/agrícola materializado nos entremeios da cidade. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

agrícolas foram acompanhadas em termos de produção, geração de renda e trabalho durante o ano de 

2007 e, nos primeiros meses de 2008. 
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Conceitos e definições: a agricultura urbana uma prática socioespacial. 

Qual o significado do plantar, colher e criar animais dentro dos espaços 

urbanos? Como essas ações de apropriação do solo urbano para atividades 

primárias são entendidas do ponto de vista teórico? O manejo do solo urbano é 

uma ruralidade em vivências urbanas? Quais as interações entre os espaços da 

agricultura urbana e os ambientes, nos quais elas estão inseridas? Como a atividade 

agrícola pode integrar seus sujeitos na vida econômica, cultural e social com os 

espaços/lugares de vida e trabalho na cidade? 

Não obstante, na prática as pesquisas sobre os aspectos e dinâmicas da 

agricultura urbana e suas inter-relações, situam distintamente sobre três vertentes 

especiais, a saber, a) os sujeitos sociais, as estratégias individuais e coletivas, 

espaços produtivos e a importância econômica da agricultura urbana, Madaleno 

(2002) Resende (2004); b) a seguridade alimentar nutricional, as potencialidades 

ambientais e as políticas públicas, Arruda (2006); c) as espacialidades e vivências 

rurais em meandros urbanos, Maia (2004). 

A agricultura urbana envolve uma série de situações práticas de produção 

agrícola em solos urbanos. A singularidade dessa atividade em relação às que são 

realizadas no espaço rural, está na combinação da produção agrícola, cultivos de 

cereais, hortículos, plantas medicinais, ornamentares e a criação de animais, 

contextualizada geográfica e economicamente às dinâmicas de produção e 

consumo dos espaços urbanos.  Podemos dizer a princípio que ela permite aos 

citadinos melhores condições de consumo e sustentação da base alimentar, e que, 

sobretudo permite a integração social desses sujeitos nas cidades. 

A atividade é responsável, segundo Resende (2004) pela produção humana 

e material de alimentos. Essa atividade melhora e inclui os seus praticantes em 

condições alimentares, complementa a renda familiar, oferece oportunidades de 

trabalho para idosos, migrantes, pessoas com pouca base de educação formal, 

além de mulheres e crianças. 

Dessa forma, as pesquisas de Madaleno (2002) oferecem subsídios para 

compreender o conceito e a importância da agricultura urbana. Para essa autora, a 

agricultura urbana designa uma série de atividades, que acontecem dentro das 

interfaces da cidade, mas que estão intimamente ligadas às questões econômicas 

locais e regionais. 

Ainda de acordo com essa autora, os cultivos e criação de animais sempre 

foram características presentes na cidade. O intenso processo de urbanização e o 

aumento da pobreza elevaram conseqüentemente, as atividades agrícolas no 

espaço urbano. Nesse contexto, a atividade ganhou relevância no cenário de 
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produção de alimentos, objetivando equacionar condições de reprodução social 

dos sujeitos citadinos, envolvendo-os com as práticas agrícolas. 

As questões econômicas e sociais que a agricultura urbana pode 

desempenhar na vida de seus praticantes, têm sido fruto das pesquisas do COAG-

(Comitê de Agricultura) e da FAO. Essas entidades têm desenvolvido pesquisas 

para compreender as potencialidades e os principais problemas da agricultura 

desenvolvida dentro das cidades.  

Os moradores urbanos estão cada vez mais 

complementando sua alimentação e reforçando sua renda 

ao produzirem seus próprios alimentos aonde seja possível. 

A produção comercial de animais e seus derivados também 

estão crescendo nas áreas periurbanas. A FAO está 

enfatizando a necessidade de "planejamento e políticas 

específicas" para lidar com a agricultura urbana, lembrando 

que ela não deve ser desenvolvida em competição com a 

agricultura rural, "mas deve se concentrar em atividades em 

que tem vantagens comparativas, como a produção de 

vegetais frescos e perecíveis”. (COAG/FAO, 1999, p.1-2) 

 

Certamente, a agricultura urbana tem metamorfoseado “anomalia” para uma 

prática essencial de sustentabilidade econômica, social e cultural. Entretanto, 

Segundo Madaleno (2002) a agricultura urbana nos países menos desenvolvidos 

faz parte das economias informais ou, “circuito inferior” nas práticas econômicas da 

cidade. Isso, porém, tem levado essa atividade para as margens dos planos de 

desenvolvimento urbano. 

Este contexto dificulta o desenvolvimento dessa atividade. Com isso, as 

vulnerabilidades dos agricultores e dos espaços de produção agrícola aumentam, 

a atividade perde a sua consistência perante o crescimento da cidade. A agricultura 

urbana torna-se uma produção “oculta” entremeada no eterno vir-a-ser das 

cidades. Isso impede a criação de políticas de incentivos e manejo dos espaços 

urbanos que estão sedimentados por cultivos e criação de animais. 

A situação da atividade agrícola no Brasil, embora em algumas cidades 

tenha novos contextos é divergente dos demais países da América Latina, Europa, 

Ásia e África. Segundo a FAO/COAG (1999) as produções dos agricultores 

urbanos representam 45 % do consumo de Vegetais em Hong-Kong.  Em Xangai o 

valor está situado em torno de 85%. O documento mostra também que 50% das 

famílias urbanas na Ásia desenvolvem alguma atividade agrícola urbana. 
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Madaleno (2002) argumenta que em alguns países da África, como Marfim 

e Zaire as práticas agrícolas urbanas têm se desenvolvido em decorrência de 

incentivos técnicos e financeiros oferecidos pela FAO. Conforme a autora, na 

América Latina, Cuba tem sido a pioneira em desenvolvimento agrícola urbano.  

O interesse pelos benefícios da agricultura e as categorias de agricultores 

urbanos têm suscitado pesquisas nos mais diversos saberes, que buscam 

compreender as dinâmicas que envolvem essas práticas. Segundo Madaleno 

(2002) os geógrafos foram os precursores dessas pesquisas. Isso se deve ao fato 

da agricultura urbana não ser realizada somente por sujeitos com poucos recursos 

financeiros, abarca todas as camadas sociais.  A abrangência da atividade 

multiplica as práticas socioespaciais nos entremeios urbanos, que coexistem e 

definem a presença das paisagens rurais no lócus da vida urbana. 

Noutra perspectiva, Resende (2004) chama atenção para quatro situações 

que levam os sujeitos citadinos a cultivar e a criar animais no espaço urbano, a 

saber: a) os aspectos históricos culturais, b) os hobbys e capitalização do solo 

urbano, c) as necessidades socioeconômicas e d) falta de emprego formal.   

Segundo o autor, a mesma unidade agrícola ou mesmo agricultor, pode estar nos 

cultivos por mais de uma situação. 

Para entender os três primeiros aspectos, históricos culturais, necessidades 

socioeconômicas e falta de emprego formal, é necessário perceber a “tendência” 

de urbanização do “caipira”, Candido (2003). Segundo o autor, isso trouxe à 

instabilidade da vida tradicional, cujo resultado é a migração desse sujeito para os 

centros urbanos. A migração, porém, não é somente espacial, mas de hábitos, 

usos, valores que vão formar noutro lugar outros complexos de significação.  

O trabalhador “caipira” agora é um sujeito urbano, contudo essa mudança 

de espaço é quase sempre diacrônica. No campo, a tecnificação, a diminuição da 

terra de cultivo força o deslocamento. Na cidade, o desemprego, a falta de uma 

base alimentar o faz recriar outros modos de vida e trabalho, com o cultivo ou 

criação de animais. Faz-se na cidade a “regressão”, de ter vidas urbanas, mas com 

trabalhos e hábitos rurais, movidos por desejos e necessidades e revela o 

significado do trabalho produtivo com a terra urbana, Maia (1994). 

Nesse sentido, Candido (2001) na discussão sobre as transformações 

operadas a partir da expansão capitalista sobre o modo de vida do “caipira” 

paulista, utiliza duas tipologias básicas, que servem de apoio para 

compreendermos a agricultura dentro das interfaces urbanas, persistência e 

alteração. Isto é, a conexão do modo de vida “rudimentar”, de características 

típicas do modo de vida rural com o modo de vida e as estratégias de produção da 

vida urbana criam elementos para que esse “caipira” persista com seus meios de 
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produção ou, em alguns casos os “altera” adaptando às novas condições de 

existência. 

Ao apropriar material e simbolicamente da terra, os agricultores 

materializam e afirmam as suas territorialidades pretéritas. A territorialidade é 

entendida como processo histórico geográfico de pertencimento aos espaços. E, 

como “uma estratégia de entrecruzamento de territórios” por meio da quais “as 

práticas sociais se tornam mais ou menos complexas”, (HAESBAERT, 2005, 

p.6783). E é isso que permite o fortalecimento dos vínculos com os lugares sociais. 

Desse modo, a territorialidade é a combinação de múltiplas funções materiais e (i) 

materiais sobre um determinado espaço e que dá contornos a vida cotidiana.   

Segundo Haesbaert (2005) a territorialidade é um meio de manter presente, 

os contextos geográficos que experimentamos e dotamos de significados. E 

traduzem como os sujeitos produzem os espaços e é, entre aqueles que não 

possuem de forma efetiva recursos materiais que se formam as identidades 

territoriais mais complexas.  

Conforme Resende (2004) outro fator que pode justificar as práticas 

agrícolas dentro das cidades, são os hobbys.  Muitos citadinos mantêm seus 

espaços com traços rurais, buscando conservar as vivências com outros espaços, 

cultivando as partes vazias dos quintais para manter proximidade com a terra e 

dos elementos que compõem a natureza.  

Essa situação é acima de tudo, em alguns casos possibilitados, (ou até 

mesmo planejada) pela especulação imobiliária do solo urbano, na medida em que 

a permanência dos cultivos mantém espaços na cidade com usos não urbanos. 

Mas, ao mesmo tempo, que isso é fator importante para a permanência das 

práticas agrícolas, pode também vir a ser a face transitória da agricultura urbana à 

medida que a terra é convertida para outros usos, Maia (1994).  

Essa tendência de conversão e reconversão da terra urbana em terra 

agrícola de forma contínua representa em certa medida, uma necessidade de 

crescimento das cidades. Entretanto, devido às qualidades técnicas e de recursos 

hídricos, os cultivos nos entremeios urbanos, traduzem um mosaico de situações, 

urbana e não urbanas, e certamente a terra está inserida nesse sistema de 

significações.   

Estudando especificamente a permanência de características e atividades 

rurais em João Pessoa (PB) Maia (1994), evidencia uma serie de acordos 

estabelecidos entre produtores agrícolas e proprietários de terras urbanas.  

Segundo a autora, os proprietários cedem suas terras para os criadores de gado e 

estes aproveitam o potencial de produção, sobretudo às pastagens.  Os criadores 

atuam no sentido de proteger a áreas usadas contra possíveis invasores e 
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garantem por um lado, a especulação imobiliária e por outro, a permanência de 

suas atividades nos “seios” das cidades. 

A terra para a produção agrícola, no campo ou cidade, é sempre 

caracterizada pela dialética relação de “apropriação e propriedade”, Martins, 

(1991). Na cidade em especifico, a terra, pode ter duplo significado. Apropriada 

para a produção agrícola é meio de trabalho e vida, mas quando se torna objeto de 

propriedade exclui homens e mulheres de seus meios de produção.  Com efeito, “a 

terra propriedade” é antes mais nada um objeto de lucro, especulação e exclusão 

social. 

Segundo Resende (2004) a especulação imobiliária ou qualquer 

característica isolada não serve como meio analítico para compreender a 

permanência e as dinâmicas da agricultura urbana. Entretanto, evidência a terra 

como elemento fundamental para a permanência e o desenvolvimento das 

atividades agrícolas urbanas. Quando se trata de agricultura urbana, “a maioria 

são posseiros ou arrendatários, cuja situação é sempre de estabilidade. Assim, não 

lhes não é permitida a elaboração e execução de projetos de médio e longo prazo”, 

(...) (RESENDE, 2004, p.72). 

Com efeito, a existência de atividades agrícolas no interior das cidades 

podem ser extensiva e intensiva, familiar ou comercial e a terra onde as práticas 

acontecem podem ter e atuar com diversas características. Elas são, sobretudo, 

multifacetárias e muitas das vezes, representa a confluência de diversos aspectos, 

e é cada vez mais necessário fazer o encontro desses aspectos singulares, devido 

a sua complexidade social e econômica.  

Por isso, não podemos deixa de mencionar o papel da agricultura urbana no 

plano econômico, geração de renda e trabalho, que enfatiza as relações sociais de 

produção e traduzem um repertório de situações como valor de trabalho e as 

relações entre gêneros. Dentre as situações de cunho econômico, certamente, os 

ciclos de comercialização e consumo do produto final num processo de 

valorização/apropriação, parece ser o mais complexo. Segundo Resende (2004) os 

consumidores dos produtos primários produzidos no interior da cidade, são quase 

sempre, os que não possuem um repertório privilegiado de situações consumo. 

Nessa perspectiva, os meios de trabalhos rurais em ambientes urbanos 

atuam de forma complementar, “o que representa também mudanças no mundo do 

trabalho caracterizado pelo alto desemprego e atividades informais e em tempo 

parcial”, (RESENDE, 2004, p.20). Por esse motivo, conclui o autor, “as cidades de 

hoje são habitadas por indivíduos que uma tem origem rural muito forte”. Então o 

trabalho de produção com a terra revela a reprodução de hábitos e a integração de 

sociabilidade pretérita em espaços urbanos.  
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Numa aproximação mais analítica das atividades primárias no espaço 

urbano Resende (2004) postula que surge nas cidades os trabalhadores parciais, 

ou “part-time-urban farmer”, sujeitos que confluem para o cotidiano do trabalho, 

labores urbanos e rurais. Isso é permitido, sobretudo pela maior flexibilidade que 

proporciona a produção agrícola. Noutras palavras significa afirmar que a 

agricultura não exige um tempo total de trabalho e por isso, permite a mesclagem a 

outros meios de trabalho que podem ser não-agrícolas.  

Outro componente importante da agricultura urbana refere-se à 

possibilidade de geração de alimentos para a seguridade alimentar nutricional. O 

cultivo agrícola em espaço não edificado nas cidades pode atuar no sentido de 

oferecer maiores possibilidades de produção e consumo de alimentos para os 

citadinos.  Lepper (2007) postula que as práticas agrícolas podem ser indutoras no 

desenvolvimento urbano, porque “através da prática da agricultura urbana, as 

cidades tornam-se mais produtivas e mais auto-suficientes”, (LEPPER, p. 16, 

2007). 

Nessas condições a agricultura urbana é mecanismo maleável de 

integração social.  Sua principal vantagem é a proximidade dos consumidores 

diretos e dos mercados.  E isso, traduz em menos gastos com armazenagem e 

transportes.  Numa escala de produção distinta é também fornecedora de 

alimentos frescos e baratos que aumenta as possibilidades de consumo dos mais 

pobres nas cidades. As dinâmicas de produção e consumo são bastante impares e 

revela as contextualizações históricas geográficas. 

Nesse sentido, a agricultura urbana desempenha o papel de mediação 

entre a urbanidade e a ruralidade e freqüentemente atua como fonte de renda e 

trabalho para uma vivência rural em espaços urbanos. Não obstante, é necessário 

reconhecer que o trabalho na terra urbana para a produção agrícola, consolida a 

relação, entre identidades rurais ligadas ao uso e apropriação da terra urbana e 

que isso, proporciona convivência de elementos da natureza evocados com ritmos, 

gostos e tempos urbanos. 

Assim, para compreender a agricultura nos entremeios urbanos há a 

necessidade de se observar as  raízes históricas das ocupações dos espaços. 

Além de perceber os vínculos entre as identidades construídas no pretérito, 

materializadas com outras dimensões e possibilidades perante a vida urbana. Para 

isso, é necessário fazer referência ao espaço rural e aos deslocamentos e 

permanências no/e com os espaços culturais, que re-emergem e sedimentam nas 

práticas urbanas via as construções e viveres. 

Com outros meios de análise, Alentejano (2003) oferece suas contribuições 

para compreendermos a sincronia da agricultura e o espaço urbano. Para o autor, 
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o rural, enquanto modo de vida e organização histórica e geográfica apresenta 

diversidade de formas e organizações sociais e criam complexidades de 

interpretação, sobretudo, nas inter-relações com o urbano.  A primeira 

complexidade do rural é a representatividade da produção com a terra, isto é, o 

cultivo e criação de animais representando o cotidiano. A terra funciona como 

balizador dos desejos, das necessidades e tem como função principal manter o 

equilíbrio e coesão das práticas socioespaciais. 

[a terra é o] elemento que perpassa e da unidade a todas as 

relações, muito diferente do que acontece nas cidades, onde 

a importância econômica, social e espacial da terra é muito 

mais reduzida, (ALANTEJANO, 2003, p.32). 

 

Na interpretação de Alentejano, a terra é quem concretiza essas relações, 

atrelando os sujeitos a uma dependência cíclica, sobretudo nas relações de 

trabalho com os ambientes. Ao contrário da terra rural a urbana representa apenas 

a superfície de apoio para as relações de produção e troca de capitais, ou seja, a 

dinâmica que compõem os elementos econômicos e culturais na cidade. Assim a 

terra é apenas como coadjuvante na sociedade de produção urbana. 

É importante ressaltar a relevância da abordagem proposta por Alentejano 

(2003) onde revela a terra como mediadora das espacialidades e vivências rurais. 

Entretanto, este caráter existe tanto no rural como nas cidades. Isso porque há 

vivências urbanas ligadas a hábitos rurais. A terra media “desejos e identidades”, 

do rural no urbano como os currais, as granjas e chácaras, áreas de cultivos 

agrícolas, dentro dos entremeios das cidades, Maia (1994). Isto revela outras 

dinâmicas e territorialidades ligadas a terra e a re-emergência do rural como 

construção social significante. 

Refletindo sobre as contribuições de Alentejano, cabe registrar outras vias 

de análises, sendo que o objetivo é romper com as polarizações e elementos 

fundamentais, autores como Rezende (2003) Madaleno (2002) postulam que as 

cidades também, tendem cada vez mais adequar sistemas de produção agrícola 

dentro de seus entremeios. Terra urbana tendo a função produtiva agrícola, 

espacial e cultural. Assim, a terra tem forte ligação com a ruralidade, mas ela não 

pode ser tomada como elemento determinante e determinada.  E as cidades não 

envolvem apenas com setores secundários e terciários.  Com isso, criam outras 

texturas e desejos para as novas funções de habitar os espaços. A cidade é cada 

vez mais entremeada por atividades do meio rural, do mesmo modo, que o rural 

começa a designar novas funções produtivas e algumas de origem urbana. 
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O drama de mudanças sócio-culturais perpassa todas as relações, 

“passamos de uma sociedade dispersa em milhares de comunidade rurais com 

culturas tradicionais” e com a teatralização das experiências para uma sociedade 

“majoritariamente urbana que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea” 

(CANCLINI, 1998, p.285) que entrecruza identidades e territorialidades, Haesbaert 

(2006) no encontro dos modos de vida. 

Esse entrecruzamento, Haesbaert (2006) é fortemente evidenciado com os 

migrantes, que no mudar, levam as territorialidades e buscam reproduzi-las em 

outros espaços. Desse modo os lugares e os espaços são interconectados a uma 

escala mais ampla de fluxos. No plano de vivência comum desenvolve os fatos 

concretos e mensuráveis, no qual um espaço interage com outro sem perder a sua 

especificidade. Em plano superior as ações reafirmam as identidades perante as 

mudanças. Não obstante, os espaços são recriados para oferecer suporte a essa 

reconstrução identitária, esses ganham forma de um “misto” de um “híbrido”, 

Santos (2004), Rua (2002). 

Espaços reconstruídos mediante as práticas socioespaciais que dão 

indefinição aos contornos tanto do meio rural, quanto dos ambientes urbanos. 

Segundo Resende (2004) ao pesquisar o desenvolvimento da agricultura urbana 

na cidade de Uberlândia, encontrou no dilema ao buscar interpretação para rural-

urbano, “às vezes vemos misturas que não permitem dizer o que é rural e o que é 

urbano, como por exemplo, quando constatamos unidades de produção cravadas 

na cidade”, (RESENDE, 2004, p.16). Ele acrescenta ainda, que as cidades são 

habitadas por sujeitos oriundos do espaço rural e que buscam reproduzir seus 

hábitos no espaço urbano. 

Nesse sentido, Carneiro (1998) acredita que estamos diante da construção 

de múltiplas identidades, em que um determinado grupo social ancora um conjunto 

de símbolos materializados sobre o espaço. Essa autora acredita na redefinição, 

por meio dos sujeitos sociais e suas interações, buscando os significados práticos, 

no espaço rural – as “pluriatividades”-como, por exemplo, as atividades não 

agrícolas. No espaço urbano, as manifestações de categorias emergentes do 

campo, como os da festa country e a materialização das atividades agrícolas. 

As transformações permitidas por meio das trocas entre os espaços 

culturais distintos, rural/urbano, têm permitido a reedição de novos debates sobre 

as identidades sociais.  As populações que habitam estes espaços têm cada vez 

mais a diversidade como realidade possível, isso inclui, as persistências e 

reconstruções de novas “ruralidades e urbanidades” entremeadas nos ciclos de 

vivências, Carneiro (2005). 
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Espaços, lugares e desejos “mistos”, “híbridos”. Ruralidades e urbanidades, 

cidade e campo entrecruzando nas formas de produção material e simbólica. 

Conceitos e definição sendo reconstruídos.  Na totalidade, um registro das 

mudanças econômicas e culturais vivenciadas pela sociedade nas últimas décadas 

do século XX e início do século XXI. 

No amplo processo de transformação, o espaço geográfico tem um papel 

privilegiado segundo Santos, (2004) à medida que ele cristaliza o pretérito e o 

presente, é o lugar de encontro, que deve ser percebido pela a acumulação de 

formas e conteúdos que resume as relações sociais. O espaço pode ser 

compreendido como médium pelas leituras que dele são possíveis, via a análise 

das mensagens escritas, grafadas ou rasuradas no acontecer geográfico dos 

tempos Lefebvre (1999).  

A idéia de forma e conteúdo desenvolvida por Lefebvre (2001) e Santos 

(2004, 2005) representa a reflexão das características espaciais que podem ser 

evidenciadas na agricultura urbana. As formas são dotadas de substâncias quando 

entrelaçadas com outras dinâmicas econômicas, culturais e sociais. As substâncias 

representam o tempo o vivido e os tempos geográficos em movimento, se 

reconstruindo e elucidando as situações de reciprocidade do homem e os 

ambientes. 

As inter-relações sujeito/natureza em espaços/tempos peculiares e que se 

produz formas com conteúdos diferenciados.  Impressões espaciais que se 

articulam de diferentes modos, com trocas simbólicas e materiais, procurando a 

adaptação das estruturas pré-existentes. Na perspectiva de Lefebvre (2001), as 

formas e os conteúdos não têm existência própria se não articuladas com os 

ambientes e aos modos de produção. Isso, todavia, deve-se a cada “forma” ter 

duas existências: - histórica e instantânea- ambas construídas dialeticamente, 

onde as substâncias são reconstruídas e adaptadas através da referência ao novo 

tempo de vivência.  

A agricultura é uma materialidade, uma forma carregada de conteúdos 

múltiplos. Forma e conteúdo, vivências rurais e urbanas em pleno encontro. E é 

esse encontro da forma com o conteúdo e do rural com o urbano que cristaliza o 

tempo/espaço na agricultura urbana. Plantar, colher em solo urbano é coexistir e 

dar outras características aos tempos, lugares e de vivências.  

Nesse sentido, podemos definir a agricultura urbana como a atividade que 

permite o encontro de diferentes estágios de produção e interação com a natureza 

no espaço urbano. Sendo que “O espaço é criação. Quem cria espaço, cria e o 

preenche”. (LEFEBVRE, 1999, p.146) a agricultura faz com que o espaço da 

cidade seja híbrido, isto é, que confluam as formas e conteúdos, o rural e o urbano 
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lugar e “re-apresenta um processo de produção dos espaços, feitos territórios, de 

um movimento vir-a-ser e de perpétua transgressão (criação)”, (RUA, 2006, p.89). 

A agricultura urbana é a tradução pretérita e imediata das relações 

humanas no fazer geográfico/histórico de suas vivências. Ela representa o 

pensado, o imaginado, construído e materializado nas relações com a natureza e 

com os espaços em “formas e conteúdos híbridos”. E compreendê-la significa 

perceber os processos de construção sócio-cultural e interação entre espaços, 

ambientes, cenários, cenas e sujeitos. Com efeito, é necessário perceber como os 

agricultores materializam os seus viveres e arranjos para desenvolver as 

atividades enquanto elemento integrante no espaço urbano. 

 

 

Agricultura urbana e meio ambiente4 

As experiências com a agricultura urbana, segundo CEVAE-(Centro de 

Convivência Agroecológica) estão intimamente relacionadas com questões 

referentes ao meio ambiente.  Os quintais domésticos e outros solos desatinados à 

produção agrícola urbana conservam a biodiversidade, além de proporcionar a 

limpeza e contensão de vetores prejudiciais à saúde. Outros aspectos apontados 

pelo CEVAE, sobre a agricultura e meio ambiente referem-se a: a) amenizam os 

impactos ambientais, b) possibilita comunidades sustentáveis, c) incrementa a 

reutilização e reciclagem de resíduos e) mantém a variedade de espécies 

produtivas.  

As questões apontadas pelo CEVAE, sobre produção agrícola e ambientes 

urbanos foram suscitadas por Resende (2006) Machado e Machado (2006) 

Madaleno (2002). Esses autores apresentam questões referentes à viabilidade 

ambiental dos cultivos urbanos, sobretudo na reutilização de resíduos. 

Argumentam também, que o trabalho agrícola urbano, utiliza como base o trabalho 

familiar, reduzindo dessa forma a utilização de combustíveis fosseis para 

operações mecanizadas.  Machado e Machado (2006) sublinham os principais 

benefícios ambientais das práticas agrícolas da seguinte forma:  

a) Conservação de espaços verdes, no cultivo das agroflorestas que 

inclui o plantio de árvores e arbustos para fins alimentícios. 

Segundo esses autores, os espaços verdes são de grande valor estético, 

mantém a diversidade biológica, aumentam a infiltração de água no solo, 

                                                 
4
 

 �  Quando refiro a agricultura urbana e meio ambiente não estou propondo esgotar todas as 

perspectivas de análise. O objetivo desse item é resumir algumas questões, tendo em vista que o tema 

exige complexidade teórica e não representa o objetivo principal dessa pesquisa. 
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servindo como base na contenção de encostas, redução das possibilidades 

de desabamentos e enchentes e garantem também, a sobrevivência de 

outras vidas fundamentais no ciclo reprodutivo, como pássaros insetos e 

minhocas.  Os espaços verdes contribuem também, para a qualidade de 

vida da população, porque reduzem a poluição do ar, além de oferecer 

sombra e umidade nas áreas de climas áridos.    

b) Reciclagem de resíduos sólidos para os cultivos. Segundo os 

autores, as práticas agrícolas podem absorver boa parte dos resíduos 

produzidos na cidade como matéria orgânica. Assim, reduzem os custos 

com a produção e diminuindo gradativamente a produção de lixo urbano.  

Com efeito, os sistemas de produção agrícolas urbanos são efetivamente 

espaços de integração entre características ambientalmente saudáveis e o espaço 

urbano. Nesse contexto, plantar e colher equivale a manter outras sociabilidades 

ligadas como a estética e o bem estar do espaço da cidade. Ademais, as 

consistências das atividades agrícolas como integrante ao ambiente, podem 

oferecer bases para equilibrar os diversos usos desiguais desse espaço. 

Entretanto, as atividades agrícolas podem oferecer riscos à vida social na 

cidade.  Dentre esses riscos, podemos citar o uso indiscriminado de produtos 

químicos na produção, a utilização de águas contaminadas além, dos animais que 

podem atrair hospedeiros prejudiciais ao ser humano. Monteiro (2006) Machado e 

Machado (2006) classificam os riscos das práticas agrícolas urbanas pelas 

seguintes definições: 

A) Uso inadequado de insumos químicos. Para os autores, os 

produtos químicos podem comprometer ou até contaminar os cultivos e 

seus consumidores. Além de contaminar o solo e fontes de água por 

intermédio da lixiviação desses componentes químicos, que posteriormente 

contaminam as fontes de água consumidas pela população e animais. Os 

produtos químicos podem contaminar o ar que é partilhado com a 

população urbana e, sobretudo as águas subterrâneas.  

B) Uso de água residual.  A utilização de águas domésticas na irrigação de 

cultivos sem tratamento adequado contamina o solo, cultivos e 

conseqüentemente os consumidores finais. 

C)  A criação extensiva de animais provoca acidentes com pessoas e carros. 

Os animais contribuem para a contaminação das águas superficiais pelos 

dejetos não tratados. Esses autores alertam também, para os ruídos e 

odores resultantes da criação de animais de forma intensiva no espaço 

urbano. 
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D) Reciclagem de resíduos sólidos.  O lixo reciclado pode conter substâncias 

químicas e tóxicas, prejudiciais à saúde humana, além contaminar os 

cultivos, solo e água.  

Os problemas de contaminação dos cultivos é uma das dez características 

principais sobre a agricultura urbana destaca por Madaleno (2001). Segundo a 

autora, a falta de cuidados com as atividades necessárias para a produção como a 

rega, tratamento, limpeza dos cultivos podem representar risco na atividade.  Para 

a autora, é imprescindível a intervenção dos gestores públicos no intuito de 

orientar e fiscalizar a produção agrícola. No entanto, as intervenções não devem 

apresentar características de punição, mas sim mecanismo de orientação técnica 

sobre os problemas e o manejo correto dos cultivos agrícolas.  A criação de 

animais deve ser a principal preocupação, em razão das peculiaridades 

características de uso do espaço urbano, animais podem representar sérios riscos 

ao bem estar social. 

 

 

 

A organização dos espaços da agricultura urbana  

A organização técnica dos espaços produtivos da agricultura urbana confere 

a cada unidade um aspecto singular, que equacionadas diferenciam e cadenciam 

as formas de produção nos entremeios urbanos. Contudo, os aspectos técnicos 

estão intimamente ligados a outros fatores, como a intencionalidade da produção 

e, sobretudo o espaço destinado ao cultivo.  Esses elementos criam naturezas 

diversas para o significado de plantar e colher nos entremeios urbanos. 

Diversidades que começam com o que é produzido e ganha contornos qualitativos 

e quantitativos, quando percebemos para quem e como a produção agrícola 

urbana é materializada. 

A intencionalidade produtiva ou a finalidade da produção agrícola urbana 

refere-se ao processo de equacionamento das “ações” e propósitos. Segundo 

Santos (2004), os indivíduos por meio do trabalho e com as inter-relações com a 

natureza, “muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que 

modifica a natureza externa” (SANTOS, 2004, p.78). A transformação da natureza, 

subjetiva e material, é determinada pelas finalidades espaciais, culturais e sociais, 

porque “só o homem tem ação, porque só ele tem objetivo, finalidade”.   

Nesse sentido, agricultura e cidade coexistem espacialmente pelo uso e 

apropriação técnicas dos espaços.  O rural e urbano vivem em comunhão pelo 

conteúdo e dinâmicas das sociabilidades em coexistência. Nesses termos, o 

trabalho na atividade agrícola urbana, cultivos de cereais, plantas frutíferas e 
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medicinais e criação de animais, não são práticas separadas ou autônomas do 

espaço que a sedimenta, mas uma atividade complementar necessária para os 

sujeitos que a exercem.   

Esses diferentes usos do espaço urbano (mais propriamente da terra) 

representam com maior ou menor intensidade, as formas de adequação e re-

elaboração da vida no meio imediato. As “roças” urbanas constroem uma 

continuidade geográfica da própria cidade com outros espaços, delimitam 

complexos de atividades solidárias – de tal maneira que existe uma relação entre o 

rural e o urbano - onde cultura, trabalho, renda e alimentação - ligados diretamente 

ao manejo da terra integram-se a outras atividades propriamente urbanas. 

O resultado desses elementos é a ampliação do bojo das relações de 

identidades rurais em vivências urbanas, e de subespaços que são caracterizados 

pelo contato e manejo da terra a uma gama de atividades citadinas, o quadro 1 

busca resumir essas questões. 

 

A princípio renda e trabalho na agricultura urbana são faces do mesmo 

processo, embora contraditoriamente, porque quando a atividade aufere a renda, 

alguns elementos do trabalho ficam sobrepujados ou colocados em segundo plano.   

A renda com as atividades agrícolas na cidade efetiva-se com a mercantilização do 

produto do trabalho. Entretanto ao ganhar o caráter de mercadoria o produto 

agrícola entra em “concorrência” (pelo menos entra no mesmo nível) com os 

produtos agroindustriais.  Essa transformação dos cultivos agrícolas em produto 

equivale conseqüentemente na desvalorização do trabalho despendido no 

processo de produção.  

Dessa forma, o nível de renda esta intimamente ligada ao processo de 

concorrência com os demais produtos oferecidos no mercado. Mas o que difere os 

produtos da agricultura urbana é natureza produtiva dessa atividade. Cultivar na 

cidade é trabalhar com poucos recursos técnicos financeiros e com exigüidades de 

espaços para a produção, na totalidade equivale também em baixa produtividade e 

poucos meios e produtos para concorrer com a grande produção.  

Esse desnível em termos de produtos leva o agricultor a perdas 

consecutivas, tanto do valor do trabalho despendido, quanto da renda final com a 

produção. Desse modo, cabe a reinvenção de mecanismos que estabeleça a 

equidade entre as necessidades familiares, o imperativo de consumo dos citadinos 

e a renda da agricultura urbana.  Com isso, os sujeitos da produção agrícola 

urbana tende a se especializar em determinados cultivos em certos períodos do 

ano.  Noutras palavras, o meio de adequação a concorrência com os grandes 
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produtores é cultivar produtos nas “entre safras”, isso consiste em oferecer 

produtos de ciclos produtivos diferenciados. 

Outra reinvenção prática é a conquista de fregueses “fixos” pelas ruas da 

cidade. Para isso é necessário que o produto da agricultura urbana seja mais 

atrativo em preços e qualidade e ainda oferecer algumas condições especiais a 

esses consumidores como condições de pagamento (pagar a cada 30 dias, por 

exemplo) além de possibilitar ao freguês a colheita de cultivo a ser consumido. 

Por conseguinte, nesse primeiro instante, é preciso ressaltar que a 

agricultura urbana não vem para concorrer ou substituir a praticada no campo, não 

tem espaço e, na maioria dos casos técnica suficiente para isso. Essa agricultura é 

uma forma de manutenção de um modo de vida, de um elo dos moradores com a 

terra, bem como, um elemento gerador de renda e trabalho para os seus 

praticantes.  

Na agricultura urbana, determinados pontos se encontram, outras 

manifestações são possíveis de serem abordadas. Plantar é uma atividade que 

implica relações diretas com as propriedades da natureza, terra, água, vento e 

chuva, que coexistindo permitem entender as representações vinculadas a 

contextos que são subjetivos. A subjetividade emana a partir do momento que 

plantar significa retirar do “seio” da terra o que comer e conseqüentemente 

oferecer a oportunidade de alimentação aos demais animais que coexistem junto 

do trabalho humano. 

O trabalho da produção agrícola urbana tem como finalidade principal a 

produção de alimentos a baixo custo para atender as necessidades alimentares 

dos citadinos. Os recursos e investimentos na produção são menos intensos. Isso 

porque, cultivar não significa buscar a maximização da produtividade, mas um 

meio de utilizar os espaços vazios com atividades primárias, mapeando, dessa 

forma um espaço unificado entre casa e quintal produtivo.  Produzindo desta 

forma, um ambiente diferenciado e complexo, com homens, cultivos e animais 

entremeando no ciclo produtivo da unidade agrícola. 

Quanto às outras características produtivas, como adubação, organização 

de cultivos são construídos a partir de outros arranjos espaciais. Plantar nesse 

caso, certamente, tem outras texturas. A adubação acontece em uma relação 

cíclica, criam-se animais com resultado da produção dos cultivos e, esses 

oferecem a matéria orgânica para a adubação do solo. Assim, o eixo produtivo é 

centrado na estrutura familiar e nos ambientes que circundam, coadunando ciclos 

produtivos e cultivos diversos, sem divisão rígida do tempo de plantar e colher. 

O cultivar da terra é o ponto de encontro, de mediação entre os significados 

diferentes, seja ele urbano ou rural. Como nunca “dantes”, à medida que 
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urbanização cresce, as práticas de origem agrárias aproximam até certo modo, 

com maior ou menor freqüência, do espaço urbano, materializando em diversas 

manifestações, Resende (2004) Maia (1994). 

Nesse sentido, as técnicas do plantar e colher dos cultivos urbanos estão 

vinculadas a um modo de vida e trabalho5, partilhado com os elementos da 

natureza. Contudo, no acontecer histórico e geográfico, mudanças e permanências 

vão dando novos adjetivos ao que significa plantar. Dentre os adjetivos, esta o 

cultivar a terra em comunhão com o espaço das cidades; espaço que outrora 

significou a maximização da objetividade, que tem como futuro imediato construir 

em todos os ambientes adjacentes o mesmo sistema de reprodução da vida social. 

Isso significa aceitar de imediato o processo de urbanização, Lefebvre (2001) 

como vetor que busca minimizar todos os outros significados grafados no espaço. 

 

Considerações 

A agricultura urbana é uma atividade una e múltipla.  Una, porque ela 

representa à dialética dos usos e apropriações do solo urbano para as práticas 

agrícolas. E múltipla, pela diversidade de sujeitos, espaços e intencionalidades 

produtivas. Isso é revelado na contextualização da atividade agrícola com os 

demais ciclos produtivos, isto é, as inter-relações de homens e mulheres, terra 

apropriada pela agricultura e por meio do trabalho, tendo como espacialidade o 

urbano e isso resulta na produção de alimentos frescos, nutritivos e baratos e 

comercializados permite, para alguns, o aumento do agregado familiar, para 

outros, a única fonte de renda e trabalho. 

Contudo, é necessário lembrar que essas interações entre dinâmicas 

produtivas e espacialização do setor primário na cidade, acontecem de forma 

anacrônica. Isso porque ao longo da inserção da agricultura ao espaço urbano, 

ocorrem transformações de caráter produtivo, ocasionados por fatores endógenos, 

como a natureza da terra, as adequações espaciais e finalidades produtivas, e por 

fatores exógenos, como mercado consumidor e preço final da produção. Devido 

este caráter singular, paralelamente, há uma justaposição de desejos, 

intencionalidades, significância e necessidades econômicas alimentares, para se 

envolver com o manejo da terra para o cultivo agrícola na cidade.  

                                                 
5
 

 �  O modo de vida e trabalho é diferenciado de modo de trabalho.  Essas informações foram 

coletas em aula do professor Carlos Rodrigues Brandão em julho de 2007. Esse professor define 

modo de trabalho e vida como relação cíclica de interdependência ligada a uma cultura, uma 

manifestação de experiências que concretizam mediante os contornos e teias do cotidiano. Modo de 

trabalho remete sempre, a necessidade ou classe, isso porque, o trabalho nesse sentido é um fato 

necessário e regulador dos demais ciclos da vida. 
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É importante ressaltar, que as adequações produtivas estão intimamente 

ligadas à disponibilidade técnica para romper com o ciclo da natureza.  Quanto 

menos tecnificada é a unidade produtiva, mais a natureza exerce influência na 

produção.   Não há, pois, como pensar os agricultores urbanos abstraídos ou para 

além, dos elementos que fazem o plantar e o colher ser uma atividade de 

significação. As rasuras dos espaços de vivências a partir do cultivo da terra 

confirmam que não existem extremos, nem distinção, entre cidade, terra urbana e 

agricultura. 
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RELATÓRIO DE PESQUISA EM BARRA DO PACUÍ – PROJETO TEMPOS E 

ESPAÇOS NAS SOCIEDADES CAMPONESAS  

Rodrigo Herles dos Santos1 

 

Introdução 

As comunidades camponesas orientam suas formas de apropriação e 

utilização dos recursos naturais e, por conseguinte, a própria construção dos 

espaços e a qualificação dos lugares, baseadas em uma interconexão de 

elementos de ordem cultural, econômica e simbólica Woortmann (1983). A 

construção do espaço neste tipo de organização social passa necessariamente, 

por reconhecer o que é espaço natural e o que é espaço social, bem como por 

entender em que medida esses espaços estão conectados e imbricados entre si. 

Daí a importância em se discutir e aprofundar o conhecimento sobre o papel dos 

sentimentos, da emoção, da afetividade e dos laços simbólicos que ligam o 

camponês aos lugares sociais de usos da vida e a constituição das suas “geo-

biografias”.  

As populações que se instalaram no vale do São Francisco sempre 

mantiveram com o rio uma relação muito próxima. É uma relação de convivência e 

identificação extraordinária do ponto de vista sócio antropológico. Pode-se 

facilmente encontrar designações do tipo, beradeiro ou barranqueiro, para 

apresentar as pessoas que vivem as margens do grande. 

Mas como rio não é um, “o rio são muitos”, as populações que o habitam 

também o são. Podemos encontrar uma enorme variedade de situações e tipos 

sociais diferentes, que ao longo do tempo desenvolveram algum tipo de 

experiência em relação ao rio. Para além de um mero acidente na paisagem, no 

imaginário dessas populações, o rio é uma construção cultural, um signo e um 

símbolo que só pode ser entendido por meio da experiência de cada grupo, para 

compreender como foi forjada a identidade ribeirinha no vale do São Francisco. 

Foi assim que encontrei em Barra do Pacuí2, uma típica comunidade 

tradicional, que estabeleceu seus territórios à beira do São Francisco, no município 

                                                 
1 
 �  Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. 
2
 

 �  Os dados completos sobre a pesquisa foram discutidos no âmbito da dissertação de mestrado 

AQUI ESTOU, AQUI FAÇO O MEU LUGAR: Um estudo sobre percepções e manejo do ambiente 

entre camponeses, na comunidade de Barra do Pacuí, município de Ibiaí-MG, defendida junto ao 
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de Ibiaí, Norte de Minas Gerais, como sendo o lócus empírico deste trabalho, que 

é uma síntese de um estudo mais amplo realizado na comunidade de pouco mais 

de 250 pessoas, que vêm elaborando ao longo das últimas décadas um modo de 

vida peculiar baseado em um entendimento profundo dos ciclos do rio, do manejo 

eficiente do ambiente e do uso coletivo do território. 

O presente relatório trata da apresentação e manipulação de parte dos 

dados colhidos durante pesquisa de campo realizada nos anos de 2007 e 2008, 

cujo objetivo principal é uma caracterização completa da comunidade em termos 

das relações socioambientais e do modo de vida local. 

 

Barra do Pacuí e seu histórico 

De acordo com os dados fornecidos na pesquisa de campo, a formação da 

comunidade teve início na década de 1930. Como mostra a entrevista abaixo, 5 

(cinco) famílias, de origem negra, oriundas de uma fazenda na região, instalaram-

se em uma área às margens do rio São Francisco, distante cerca de 12 km da 

sede município de Ibiaí. 

Eram cinco famílias que comprou o direito aqui, não era 

parente amigos e conhecido, eram amigos na fazenda e 

reuniram os cinco e compraram o direito aqui, no caso da 

fazenda não sei de quem ficaram sabendo desse terreno 

estava disposto, aí vieram e compraram quarenta e oito 

alqueires de terra. Entre os cinco, ficaram quatro com dez 

alqueires e um com oito, foi por aí que começaram, 

mudaram para aqui em 1934, eu nasci em 1937, e aí foram 

indo, no princípio morava na beira do rio, mas naquele 

tempo chovia bastante, tinha muita enchente, tinha que ficar 

mudando a cá para fora, para o alto. Entrevista com o Sr. 

João Bento, 2007.3 

 

Ocuparam uma área medindo aproximadamente 38 ha., desenvolvendo ali 

atividades relacionadas à pesca e agricultura (em terra firme e em várzea). Com a 

agricultura obtinham gêneros alimentícios, como: Arroz, feijão e milho. Utilizando-

                                                                                                                                               
Programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia-UFU sob 

orientação do professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão. 
3 
 �  Sr. João Bento, 65 anos, aposentado. Camponês nascido em Barra do Pacuí, sua família foi uma 

das cinco pioneiras da Barra do Pacuí. Viveu toda a vida na comunidade entre a agricultura, a 

pescaria e as longas viagens de canoas, que segundo ele faz parte de um tempo que não volta mais, no 

qual o rio possuía vida, saúde e uma alegria que contagiava os ribeirinhos. Sr. João Bento é um dos 

mais importantes líderes atuais da comunidade. 
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se de uma prática comum aos moradores ribeirinhos, eles freqüentavam os 

mercados às margens do rio, especialmente o da cidade de Pirapora, no qual 

conseguiam os gêneros que não eram produzidos na comunidade como sal e 

tecidos. 

Mais antigamente pra ir Pirapora tinha que ir canoa, era uma 

viagem longa, agora sai de manhã e volta à tarde. 

Levava muitas coisas pra vender no comercio, farinha, 

porco, o barco era de um remo só. O barco pesava quase 

300kg e era movido no braço. Levantava de madrugada para 

fazer feijoada pra levar de matutagem. Quando voltava trazia 

sal,pano pra fazer roupas para usar nas festas e fogueira  

Eu já viajava muito de canoa, fui até na lapa, meus pais era 

da Bahia, convivi pouco com eles, quando eles morreram eu 

tinha 6 anos, ai meus avós me pegou pra criar,ele já tinha 

criado a minha mãe, eles contavam muitas lendas pra “nois”, 

eu não “alembro” de todas, mas tinha trovoadas que virava 

barcos. Entrevista com Dona Maria, 2007.4 

 

A ligação entre a Barra do Pacuí e o mercado de Pirapora, era feita por 

meio de canoas. As lembranças dessas viagens ainda estão vivas na memória dos 

moradores mais antigos, que contam, com romantismo, as histórias deste tempo.  

 Segundo dados de campo a comunidade é composta por 31 casas, 

utilizadas com fins de residências. A disposição das casas separa a comunidade 

em duas partes, a de cima e a de baixo. Na parte de cima, encontram-se 

enfileiradas um conjunto de 22 casas. Nessa parte ainda se localiza a escola, a 

praça e a igreja. Separando as duas partes, estão duas ruas, uma no centro das 

fileiras de casas e, outra na porção nordeste da comunidade. Na parte de baixo 

encontra-se o restante das casas, um bar e o campo de futebol.  

A escola atende apenas o ensino básico, isto é, do 1º ao 9º ano, o ensino 

médio é completado na sede do município no período noturno. Desta forma os 

jovens são obrigados a se deslocar diariamente em ônibus escolar. O atendimento 

médico é realizado uma vez por semana às terças-feiras, contando com um clínico 

geral e um enfermeiro, ocasionalmente, dispõe de tratamento odontológico. A 

comunidade conta apenas com uma linha regular de ônibus que faz a ligação com 

                                                 
4
 

 �  Dona Maria, 68 anos, viúva, aposentada. Camponesa nascida e criada em Barra do Pacuí. Até 

hoje com ajuda do filho, Jurandir, cultiva roça na beira do rio Pacuí. 
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a sede do município. Ela é muito utilizada pelos aposentados que vão a cidade 

receber seus “benefícios”.  

A população é composta por 249 pessoas, sendo predominante o gênero 

feminino, em uma proporção de 56,25% de mulheres contra 43,75% de homens. 

Essa predominância feminina é explicada em virtude do processo de migração, 

visto que ela é seletiva, e no caso de Barra do Pacuí, os homens são forçados a 

uma mobilidade social maior do que as mulheres.  

O alto índice de aposentados favorece a estabilidade do sistema econômico 

local, não predominando relações de trabalho assalariado na comunidade, pelo 

menos entre os membros da comunidade. Boa parte dos recursos em espécie são 

obtidos por meio das aposentadorias. Este fator pode, inclusive, explicar o grande 

número de crianças e mulheres. Em muitas residências, foram encontradas 

crianças e mulheres morando e sendo sustentadas diretamente pelos 

aposentados. 

 

Uma comunidade Quilombola? 

Impressiona constatar que essa comunidade se desenvolveu no quase 

absoluto isolamento social no que tange a origem das famílias e as trocas ou a 

absorção de novos membros no interior da comunidade. Quase a totalidade delas 

são descendentes diretos das famílias originais, os laços de parentesco são 

bastante próximos. O estabelecimento de um sistema de trocas e de casamento 

dentro da comunidade garantiu a manutenção total dos usos do território. Com 

isso, a comunidade ainda hoje é composta quase que exclusivamente por negros. 

Praticamente todos os que habitam Barra do Pacuí são parentes 

consangüíneos, com exceção, a alguns pescadores, considerados de fora, mesmo 

residindo na comunidade a mais de 20 anos em alguns casos.  

Qualquer pessoa que passa por lá, sempre se questiona sobre a 

possibilidade de se tratar de uma comunidade Quilombola. Eu mesmo, não me 

pude furtar a esse questionamento. Na prática os moradores não se entendem 

enquanto uma comunidade quilombola, seja no sentido sociológico do conceito, 

seja nos desdobramentos de uma ação política. 

As próprias relações sociais e de poder que observei, levam-me a 

corroborar com o entendimento local. Trata-se muito mais, de compreender as 

práticas econômicas, de trabalho e de usos do território, as quais passam à idéia 

de uma comunidade camponesa tradicional. 

 

Tempos e espaços na comunidade de Barra do Pacuí 
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Os longos dias que passamos na comunidade nos propiciaram a 

oportunidade de observar o cotidiano dos moradores. Pude observar que os 

camponeses que habitam a comunidade de Barra do Pacuí ocupam os espaços da 

seguinte maneira: 

A) Espaço de relações sociais e de convivência: constituído basicamente por 

lugares nos quais os membros da comunidade ocupavam mais intensamente, isto 

é na maior parte do tempo. Esses espaços não são freqüentados para produzir, ou 

seja, os moradores não estão “lá” para através de sua organização social do 

trabalho, manejar os elementos de produção e os da natureza para obter a 

produção. Os moradores estavam nesses lugares e neles permaneciam por um 

longo período de tempo, envolvidos em situações comuns: conversas, 

brincadeiras, lazer, jogos, bebidas, rezas, estudos. 

Sobre os lugares sociais situados no mundo da cultura, as casas, lugar da 

convivência familiar, apresentam semelhanças entre si. Em 100% das moradias a 

casa é divida em duas unidades distintas, a casa como abrigo e o quintal como 

extensão do trabalho feminino, como afirma a agricultora dona Maria: “Na 

comunidade onde “nois” mora, eu gosto mesmo é da minha casa, mexer com 

minhas lavouras, mexer com umas coisas aqui outras ali, isso e bão demais”. 

Praticamente nenhuma residência é murada, geralmente os quintais são 

abertos, em alguns poucos casos eles são cercados por arame. Neles são 

encontradas plantas ornamentais, geralmente são usados para armazenar 

ferramentas. Este espaço é tipicamente feminino, é no quintal, por exemplo, que as 

roupas e outros utensílios do lar são lavados. O padrão de construção vem 

sofrendo alterações, foi possível observar casas de alvenaria em substituição às 

antigas casas de adobe.  

Ao contrário da casa, a praça é um lugar de convivência entre os núcleos 

familiares. Por vezes, observei-a em horas diferentes do dia, nos períodos da 

manhã e da tarde, quem e como as pessoas a usavam. Ela é mais intensamente, o 

lugar das crianças, muitas a freqüentam no intervalo das aulas, outras por todo o 

dia, envolvidas em brincadeiras e jogos infantis. Os adultos quase nunca se 

sentavam nos bancos, recém instalados. No período da noite os jovens são 

ocupantes prioritários da praça, provavelmente, onde se desenrolam os pequenos 

namoros.  

No meio do caminho entre o lugar da inocência e dos primeiros namoros, a 

praça tem uma função social importante, é “lá” que os adultos se reúnem para 

aguardar o único meio de transporte oficial, o ônibus que liga a comunidade a sede 

município. Ele faz o itinerário diário de “ir e vir” ao município de Ibiaí. 
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A sede da Igreja de Nossa Senhora Aparecida é utilizada pela comunidade 

como um espaço comum a todos. Missas são celebradas com freqüência aos 

domingos a partir das 09 h, às celebrações comuns são realizadas por membros 

da comunidade. Em ocasiões especiais, o padre da paróquia de Jequitaí comanda 

as celebrações. A organização das atividades eclesiásticas fica a cargo das 

senhoras, não é raro vê-las reunidas, duas ou três vezes por semana, sempre as 

19 h, para cuidar atividades da igreja. 

Em termos de diversão, é nos dois campos de futebol que os moradores 

exibem uma alegria e uma paixão contagiante. Os campos são espaços de uso 

exclusivo dos homens, principalmente os jovens e os adultos de idade até 40 anos. 

Quase todos os dias entre as 17h e às 19h, pode-se acompanhar a diversão dos 

jovens.  

A comunidade mantém um time de futebol participando dos campeonatos 

amadores do município e da região muito próxima, geralmente essas partidas 

ocorrem nos sábados à tarde ou no domingo pela manhã.  

O bar também é um espaço exclusivo dos homens, neste período em 

pouquíssimas ocasiões observei uma pessoa do sexo feminino, criança, jovem, 

adulta ou idosa freqüentando o bar. Não é possível encontrar gêneros alimentícios 

em nenhum dos dois bares ou “botecos”, como são chamados pelos moradores. 

Somente bebidas alcoólicas são encontradas – cachaças, conhaques e cervejas.  

Se os bares são freqüentados por homens geralmente jovens e adultos, a 

escola é exclusiva das crianças e dos jovens de menor idade. As crianças têm 

atendimento na comunidade somente até a 8ª série, se quiserem completar seus 

estudos devem procurar à sede do município. Pelos menos 15 jovens da Barra do 

Pacuí seguem fazendo isso todos os dias, eles se dirigem no período noturno à 

sede município e retornam ao término das aulas. 

Entre os espaços sociais freqüentados por homens ou mulheres a casa de 

farinha é um espaço da sociabilidade familiar estendida à parentela. O uso do 

local é comunitário, restrito no tempo, apenas em épocas de beneficiamento da 

mandioca e produção de farinha as famílias se sucedem manipulando os 

instrumentos de trabalho, mas essencialmente se comunicando e produzindo 

sociabilidade.  

B) Espaços de socialização precária – Entre o mundo de pura cultura ou de 

socialização e o mundo da pura natureza, a comunidade de Pacuí mantinha pelo 

menos três espaços freqüentados para agricultura. Estes são os espaços da 

realização das relações sociais de trabalho mais típicos dessa comunidade, quiçá 

de todas as realidades rurais.  
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São nesses espaços que a comunidade se organiza para plantar, colher e 

quem sabe para dar sentido e sentimento à suas vidas. A organização social de 

produção pôde ser observada em sua totalidade em minhas andanças nesses 

lugares. No meio do caminho entre os domínios de pura natureza e da cultura, os 

moradores de Pacuí classificaram os três lugares de trabalho, nos quais as regras 

de usos e de freqüentamento o distingue dos outros domínios: 

 A Ilha é o espaço de plantio, mede aproximadamente 24 ha., todos na 

comunidade têm direito de plantar, normalmente no período de chuvas. Ninguém é 

dono da terra, o direito é fixo, mas o tempo de utilização é livre, isto é, quem cuida 

tem direito de plantar. Quem não cuida não pode reclamar o direito de uso. 

 Para além da agricultura, o seu uso como base para a pesca é bastante 

forte na comunidade. Via de regra, não existem moradores na ilha, ela não se 

constitui um espaço habitado. Não há registro de reuniões, festas, comemorações 

ou quaisquer outros tipos de atividades sociais, no sentido da convivência5.  

No domínio do trabalho a área de plantio da lagoa mede cerca de 6 ha, foi 

incorporada ao polígono produtivo da comunidade, em virtude da sua fertilidade 

natural. Em oposição aos processos sociais desenvolvidos na ilha, a área da lagoa 

é o espaço exclusivo da agricultura, quase não se pode observar o cercamento, a 

presença de colchetes ou outras marcas que demonstrem certa hegemonia da 

cultura sobre a natureza. 

A área da beira do rio Pacuí é o mais tradicional espaço de produção, 

assemelha-se à típica roça/lavoura camponesa. Mede cerca de 14 há., utilizada 

para o plantio, alguns criam gado e cavalos na área.  

 O sistema de uso difere-se da ilha, na beira do rio Pacuí, todos tem seus 

espaços mais ou menos delimitados. O direito de uso das roças é fixo no tempo, 

definido e socialmente aceito como posse. O uso do espaço é feito essencialmente 

pelos homens, admite-se a extensão do trabalho à mulher, apenas em época 

especiais em que a disponibilidade de mão-de-obra não é suficiente para atender a 

demanda. 

C) Espaço de Natureza – O sistema de usos do espaço observados na 

comunidade revelou o terceiro macro-espaço de Pacuí, para além da singularidade 

usada no início do tópico, os moradores costumam fazer distinções bastante 

evidente e coerentemente explicadas por eles. O próprio tempo de existência da 

comunidade, a crescente pressão demográfica sobre o território e a manutenção 

                                                 
5
 

 �  Refiro-me a convivência no sentido empregado por Brandão (1995). 
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de um sistema agrícola sustentável, explicam as diferenças apontadas na 

constituição desse espaço.  

Este espaço não pode ser definido pelo seu uso ou freqüentamento e, sim, 

precisamente pelo seu não uso e sua evitação. Os espaços de natureza são 

marcados pela inexistência de construções sociais para uso de moradia ou 

estruturas de armazenamento agrícola, pela presença de fauna e uma flora natural 

bastante desenvolvida, de forma alguma, isto significa que o espaço não tenha 

sido em algum momento utilizado ou incorporado ao mundo de sociabilidade na 

comunidade.  

Os moradores de Pacuí apontaram quatro fases distintas para o espaço da 

Natureza:  

1.  Matinho: Roças recém abandonadas, em que a vegetação típica começa a 

retornar, pode ser reincorporada a área agricultável sem a necessidade de 

técnicas muito elaboradas de limpeza e preparo de terra;  

2.  Capoeira: Roça abandonada há poucos anos, a vegetação já se encontra 

em um estágio de sucessão mais avançado. A capoeira para ser novamente 

incorporada na agricultura demanda utilização de técnicas de preparo;  

3.  Matão: Roça abandonada há vários anos, apresenta vegetação bastante 

densa. Para se cultivar novamente nessa área será necessária muita força 

de trabalho e a utilização de técnicas agrícolas e de preparo da terra. 

Ocasionalmente se maneja gado e cavalos nessas áreas; 

4.  Cerrado: Natureza nunca trabalhada, como a disponibilidade de terras é 

pequena nessa comunidade, a taxa de cerrado preservado é pequena.  

A interpretação dos espaços na comunidade retratam a forma de divisão e 

organização da própria consciência e interpretação das pessoas em relação ao 

mundo natural e aos espaços socializados que elas criam dia após dia em seu 

trabalho, ao ocupar a praça ou rezar na missa.  

A igreja, a casa, o quintal, o campo de futebol, a ilha e o cerrado são na 

verdade a expressão da produção espacial do povo de Pacuí. As pessoas de lá 

vivem em um constante ir e vir, transitando entre os espaços que habitam. O Sr. 

Narciso quando sai de casa pela manhã e segue em direção a sua roça as 

margens do rio Pacuí,  não faz um trajeto qualquer, ele sai do mundo que a sua 

cultura criou e cria todos os dias, erguendo casas, construindo igrejas ou jogando 

futebol, para atravessar um domínio natural, no qual as forças sociais de produção 

não estão sendo empregadas regularmente e chega ao mundo intermediário entre 

a cultura e o mundo natural. A roça é para a comunidade uma representação do 

espaço de equilíbrio entre a cultura e a natureza.  
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Plantar e Colher - as relações sociais na comunidade 

As formas de organização social e as relações de trabalho no mundo 

camponês tradicional são bastante conhecidas. Não é novidade que o mundo rural 

tradicional há tempos tem se aliado a formas capitalistas de organização do 

trabalho para viabilizar a reprodução do seu modo de vida. Nesse esquema a 

presença do capital em espécie, é essencial para o funcionamento da organização 

camponesa e sua participação no mercado, através da inserção da sua produção.  

Em nossa realidade essa relação pode ser facilmente exemplificada na 

dimensão mais essencial da vida cotidiana, a alimentação. Elaborei o quadro 01 de 

classificação dos produtos consumidos na dieta básica observada, para mostrar 

como a comunidade se relaciona com o mercado e ao mesmo tempo, como ela 

consegue uma autonomia relativamente grande em virtude de produzir a maioria 

dos gêneros básicos que consome, conforme é mostrado no quadro 1: 

QUADRO 01 – Produtos consumidos na dieta básica dos moradores 

   Onde se consegue Dieta básica 

Cultivado na comunidade Feijão, Arroz, Verduras, Peixe, Farinha, 

Carne de galinha, Carne de porco, Banha de 

porco* 

Adquirido no comércio externo á 

comunidade 

Café, Macarrão, Óleo de soja, Sal e Carne 

de gado. 

      * A banha de porco substitui o óleo de soja no preparo dos alimentos. 

       Fonte: Dados obtidos em pesquisa de campo, 2007 

       Org: SANTOS, Rodrigo Herles, 2007 

A análise do quadro 01 mostra que na composição da dieta básica6 

observada na comunidade, a maioria dos produtos são obtidos através das 

relações de produções internas, alguns poucos são obtidos nos câmbios entre a 

comunidade e o comércio7 na sede do município, mesmo estes dependem da 

viabilização da produção e de sua inserção no comércio formal. 

Na comunidade de Pacuí, apesar da proximidade com o município, pouco 

tem sido a influência capitalista na composição e na qualidade das relações sociais 

                                                 
6
 

 �  Não se inclui na dieta o sal, ele só pode ser adquirido no comércio externo. Ouvi diversos 

relatos contanto a história da comercialização do produto, especialmente, as viagens de canoa entre a 

Barra do Pacuí e a cidade de Pirapora para levar as cargas de feijão, arroz, abóbora e abastecer 

principalmente com Sal. 
7
 

 �  Além do sal, tecidos e roupas eram obtidos em Pirapora. Hoje em dia esses artigos são 

importantes para entender a constituição e funcionamento do sistema econômico local. 
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vivas e vividas, nem na viabilidade da produção, em termos de compra e venda de 

insumos ou da força de trabalho. 

 

O trabalho na terra 

A comunidade organiza a produção baseada no uso extensivo da força de 

trabalho familiar. O cuidado com a lavoura é responsabilidade dos indivíduos do 

sexo masculino. Normalmente, jovens e crianças do sexo masculino tem uma 

participação ativa no ciclo agrícola anual. Todos cumprem uma jornada extensa de 

trabalho. A baixa quantidade de terra cultivada por família facilita a manutenção do 

trabalho familiar sem a necessidade de busca de mão-de-obra assalariada.  

Para além da divisão de terras em decorrência da pressão demográfica 

sobre o território, que impõe um número pequeno de hectares por unidade familiar, 

a inexistência de comércio no interior da comunidade e, portanto, de circulação de 

moeda é fator decisivo para manutenção de instituições e formas de trabalho que 

aparecem em outras comunidades rurais, apenas como adjacentes ou 

complementares.  

Ademais, os laços de parentesco, muito intensos dificultam a formulação de 

soluções de trabalho em termos de compra e venda. Em uma única oportunidade 

observei e pude constatar que alguém estava trabalhando para alguém dentro do 

universo social da comunidade. Todos na comunidade se dizem agricultores. Além 

do mais, não é observada a formação de reserva de mão-de-obra, todos estão de 

alguma maneira envolvidos com as tarefas rurais de suas famílias. 

Outras soluções, tal como a meação de plantação, tão comum no mundo 

rural do Brasil, não foi observada. Em uma entrevista, o morador da comunidade 

me explicava que jamais voltaria a cultivar terras na meia, pois não há justiça neste 

tipo de relação de trabalho. Um meeiro, o agricultor que planta a terra no pedaço 

do outro, como ele caracterizou, é sempre subjugado, já que sobre ele incide todos 

os custos e riscos da plantação.  

Um outro agricultor que me falou sobre o mesmo tema, quase completando 

a idéia do primeiro, afirmou que nessa comunidade quem planta na meia é tido 

como ganancioso, uma vez que todos têm acesso a terra, isto é, ela não é 

aprisionada a nenhum regime de posse duradouro, por isso não há necessidade 

de dividir plantação ou de se submeter a uma relação desigual para sobreviver. 

Distante de uma relação de subordinação formal é comum observar 

membros da família, fora do núcleo familiar, cultivando a terra de um parente mais 

velho que não dispõe mais de força de trabalho para cultivar a terra. O dono da 

posse, quase sempre um aposentado, fica com uma parcela normalmente menor 

da produção. 
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Outro tipo de solução encontrada é a troca de trabalho, quando agricultores, 

iguais entre si, trocam horas de serviço na lavoura, um agricultor ajuda o outro com 

a expectativa de retribuição do trabalho em jornada similar na roça do que o 

ajudou.  

 

Esquemas de usos do território 

A comunidade tradicionalmente organiza seu território segundo uma regra 

de classificação dos domínios (da cultura, do trabalho e da pura natureza). Para 

além, de uma mera classificação, a divisão dos espaços exemplifica de forma 

concreta a forma como a comunidade maneja seus recursos naturais e mostra, 

também, as estratégias e adaptações realizadas para conservação dos padrões 

tradicionais de vida e trabalho.  

Os espaços são percebidos e incorporados no discurso das pessoas como 

os locais de predomínio das ações sociais sobre a natureza, nos quais os recursos 

naturais são transformados ou absorvidos diretamente como produtos para a 

sobrevivência da comunidade. Em nenhuma entrevista os moradores se referiram 

aos lugares como espaços da produção direta de alimentos. No domínio da cultura 

não há cultivo, pelo menos, naquilo que é próprio da atividade agrícola. 

Segundo os moradores as atividades realizadas no domínio da cultura 

envolvem relações sociais de caráter não produtivo. O domínio da cultura é um 

espaço destinado à convivência por excelência, Brandão (1995), no qual as ações 

e relações sociais são realizadas para esse fim. Os moradores destacaram as 

seguintes atividades presentes nesse espaço: Educação, alimentação, festejos, 

esportes (futebol), conversa, descanso e a produção da farinha.    

Entre as ações citadas a produção comunitária da farinha pode ser 

considerada como uma atividade produtiva, mas, no entendimento local é uma 

atividade que requer o aparato social da comunidade para ser realizada. Os 

camponeses explicaram que a produção de farinha exige uma estrutura que só 

pode ser concebida dentro da comunidade, como a casa e os instrumentos 

apropriados, além de ser uma atividade coletiva que exige a mobilização de muitas 

pessoas. 

Em comum essas ações listadas, praticadas no espaço de convívio social, 

nunca são ações do tipo trabalho + técnica + natureza. Para os moradores, mesmo 

nas atividades em que são empregadas as forças de trabalho, nesse espaço ela 

nunca é mobilizada, para combinar com os elementos da natureza. O processo de 

educação, isto é, a escolarização dos meninos, é um processo totalmente social, 

pois envolve exclusivamente o trabalho.  
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Por outro lado o exame das classificações que caracterizam o domínio da 

natureza é possível verificar que nesses espaços não são realizadas quaisquer 

atividades que envolvam o trabalho ou técnica. Todos os processos ocorrem 

naturalmente, sem a intervenção do trabalho ou da técnica socialmente 

intencionada. No discurso local, mesmo os lugares recém abandonados são 

entregues a renovação ou a recuperação de sua vitalidade por desdobramentos de 

processos alheios as intervenções humanas no nível do trabalho ou da técnica.  

É comum observar em textos antropológicos a descrição de elementos 

rituais que auxiliem na recuperação das forças da “terra”, possivelmente, a 

comunidade tenha recorrido ao expediente no passado, mas no momento não foi 

observado qualquer tipo de manifestação nessa direção.  

Em termos de percepção em manejo do ambiente, os usos do espaço do 

trabalho revelam, com destaque, as estratégias de adaptação e a leitura que a 

comunidade fez e faz sobre seu território. A comunidade dispõe de três espaços de 

produção: a Ilha, a área da lagoa e a beira do rio Pacuí. 

Em última análise a articulação das forças produtivas da comunidade e o 

esquema de uso desses espaços específicos, viabilizam a produção, em um 

primeiro exame sobre o calendário típico da lavoura, elaborado com base na 

descrição dos camponeses, indicam as estratégias elaboradas na articulação 

desses espaços: 

Mês Atividade Quem Faz 

Setembr

o 

Limpeza da palhada para novo 

plantio 

Homens com o apoio do núcleo 

familiar ou com troca de dias. 

Outubro Plantio das roças na primeira 

chuva 

Todo núcleo familiar 

Novembr

o 

Plantio das roças na primeira 

chuva 

Todo núcleo familiar 

Dezembr

o 

Primeira fase da capina das roças Homens em mutirão ou troca de 

dias 

Janeiro Terceira campina ou repasse da 

capina 

Homens com o apoio do núcleo 

familiar ou com troca de dias. 

Fevereir

o 

Tombamento do milho e preparo 

do solo para plantio do feijão de 

seca 

Homens com o apoio do núcleo 

familiar ou com troca de dias. 

Março Limpeza da várzea e plantio de Homens com o núcleo da família 
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feijão de baixa. ou em trocas de dias 

Abril Colheita das roças e, preparo da 

farinhada. 

Todo núcleo familiar, pode envolver 

outras pessoas da comunidade e 

membros do núcleo familiar de fora 

da comunidade podem ajudar. 

Maio Beneficiamento da farinha. Plantio 

de horta nas margens dos rios São 

Francisco e Pacuí. Extração de 

frutos do cerrado e, possivelmente 

trabalhos fora da comunidade. 

Homens com parte da preparação 

e as mulheres no beneficiamento e 

no cultivo da horta. 

Junho Não se planta. Extração de frutos 

do cerrado e, possivelmente 

trabalhos fora da comunidade. 

Todos os membros do núcleo 

familiar. 

Julho Colheita de feijão da seca. Homens com o apoio do núcleo 

familiar ou com troca de dias. 

Agosto Colheita de feijão da seca. Homens com o apoio do núcleo 

familiar ou com troca de dias. 

QUADRO 02 – Calendário da produção agrícola na comunidade de Barra do Pacuí 

Fonte: Dados obtidos em pesquisa de campo, 2007 

Org: SANTOS, Rodrigo Herles, 2008 

 

O calendário agrícola anual é baseado na previsão tradicional de ocorrência 

das chuvas, o período agrícola é intenso de setembro abril, nesse intervalo as 

forças produtivas são articuladas para realizar as diversas etapas do processo de 

produção.  

De setembro a novembro a comunidade se dedica às atividades de preparo 

do solo e de plantio das primeiras roças8; em dezembro e janeiro, os agricultores 

se vêem envolvidos com as atividades de manutenção e limpeza das roças 

plantadas9. Nos meses de fevereiro e março é realizado o tombamento do milho e 

                                                 
8
 

 �  Essas atividades absorvem toda a mão-de-obra local, incluindo, as mulheres e as crianças. Nessa 

fase são feitas a limpeza do terreno, a retirada de material vegetal, a aragem da terra e a semeadura de 

sementes aproveitando as primeiras chuvas ocorridas normalmente em meados de novembro. 
9
 

 �  Consiste basicamente na capina para retirada de material vegetal que concorrem com as 

plantações. Normalmente é necessário o complemento da força de trabalho para cumprir as 

atividades, as tarefas podem ser estendidas para o restante do grupo familiar ou a troca de trabalho 

com outros membros da comunidade. 
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se inicia a preparação do solo para receber o feijão da seca ou de segunda época. 

Os meses de abril e maio são dedicados para a colheita das roças, principalmente 

para o beneficiamento da mandioca e a fabricação de farinha, gomas e etc.  

Há uma pausa bastante acentuada na ocupação produtiva da comunidade 

nos meses de junho e julho, nesse período, segundo os relatos, os membros da 

comunidade se envolvem em atividades externas, principalmente a coleta de frutos 

dos cerrados (pelos jovens). O plantio de hortas pelas mulheres é intensificado e, 

os homens, ocasionalmente podem se envolver com atividades remuneradas fora 

da localidade.  

As áreas de produção denominadas, lagoa e beira do rio Pacuí, tem seu 

manejo regulado pelo regime de chuvas, isso significa que a comunidade elabora o 

seu calendário de trabalho e ajusta a disponibilidade de mão-de-obra para que a 

terra esteja preparada para ser plantada assim que as chuvas caírem. Nessas 

áreas são cultivados os gêneros fundamentais para a manutenção da dieta básica 

dos moradores. 

 

Na unidade de produção da ilha o calendário anual de trabalho sofre alguns 

ajustamentos em virtude de acompanhar os ciclos de cheias do rio São Francisco. 

Na percepção dos camponeses, essas áreas possuem uma diferença essencial 

entre si, ela está situada no processo de recuperação das forças, especialmente a 

do solo para agricultura. As áreas de produção da lagoa e beira do rio Pacuí, 

segundo os relatos colhidos no campo, têm a sua vitalidade associada aos 

processos de manejo do ambiente.  

Tradicionalmente os camponeses da Barra do Pacuí utilizam o seguinte 

expediente: as duas áreas de cultivo, lagoa e beira de rio Pacuí, são 

constantemente submetidas a um processo de descanso, geralmente, elas são 

abandonadas por algum tempo para recuperar sua fertilidade, passando de área 

de cultivo para matinho, com mais freqüência e para capoeira10 em situações mais 

raras.  

Outra explicação comum associada aos ciclos de cheia dos rios São 

Francisco e Pacuí, como o responsável pela recuperação das áreas, sobretudo, 

àquelas que sofrem inundações regulares. A entrevista com o Sr. Trucão11, 

                                                 
1
 

 � 0
 A estratégia de rotação de terras de cultivo é bastante comum na estrutura de produção 

camponesa. Estudos como de Woortmman (1983) são fonte rica para o entendimento da questão. 
1
 

 � 1
 Sr. Trucão, 55 anos, camponês pescador. O Sr. Trucão é considerado “de fora”, ele nasceu no 

Vale do Jequitinhonha, depois de um tempo trabalhando na roça, resolveu tentar a sorte em Belo 

Horizonte, trabalhou em uma metalúrgica. No final da década de 1980, mudou-se para Barra do 
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camponês e pescador que planta em uma área no encontro dos dois rios, ilustra 

bem essa situação: 

Minha colheita esse ano vai ser muito grande. Todo feijão 

que plantei, misturado com a abóbora vingou. A terra aqui no 

Pacuí é boa, porque todo o ano o rio vem e trás terra nova. 

Essa terra nova é mais forte, chega ser escura. Entrevista 

com Sr. Trucão, 2007. 

 

Em outro momento da entrevista ele completa seu raciocínio: 

Mesmo depois da cheia, quando resta uma areia que rio 

traz, ela fica sobre a terra e ajuda. Veja aqui, a terra fica 

úmida por baixo, isso é bom para as plantas. Entrevista 

com Sr. Trucão, 2007. 

 

No pensamento popular local a área que margeia o rio Pacuí é fundamental 

para assegurar a sobrevivência física e a reprodução cultural da comunidade, pois 

em termos de espaço, é praticamente inviável a ampliação do território já que as 

áreas limítrofes já estão ocupadas. Dessa maneira a boa qualidade do solo, sua 

fertilidade natural consegue responder a demanda, quando em virtude do 

crescimento demográfico há necessidade de mais oferta de alimentos.  

Segundo relatos, houve momentos em que foi necessário diminuir a área de 

“pousio” para incrementar a produção de gêneros agrícolas. Isso equivale dizer 

que as áreas de domínio da natureza, matinho e capoeira, constituem também, 

uma reserva potencial para a expansão da produção.  

Os outros espaços, matão e cerrado estão localizados em solos menos 

férteis, sua incorporação no domínio da produção agrícola, só poderia ocorrer em 

situação climáticas excepcionais ou através da utilização de técnicas agrícolas não 

dominadas pelos camponeses. É obvio que essa estratégia é intencional e 

bastante elaborada, muito embora, não exista qualquer documento escrito dizendo 

que se deva proceder desta ou daquela maneira.  

Interessante perceber que em um regime de terras de posse livre, comunitária e 

solidária, como o observado na Barra do Pacuí, as pessoas reconhecem 

coletivamente os códigos de conduta em relação ao manejo dos espaços e agem 

sistematicamente reproduzindo essas ações: 

                                                                                                                                               
Pacuí, conseguiu um pedaço de terra para construir um rancho e plantar uma rocinha, principalmente 

feijão e milho, comprou um pequeno barco e desde então tem pescado e cultivado. Ele vive sozinho, 

os filhos moram no município de Ibiaí, os quais ele visita pelo menos quinzenalmente, inclusive 

levando o pescado para comercializar. 
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Então a gente aqui é assim, onde você fizer sua roça, aí 

você considerava seu, plantava roça ali, tava plantando no 

que é seu. Mais se você deixasse ali e outro fosse e botasse 

a roça lá, você ia considerar que era dele, não tinha nada 

dividido, seu era onde você trabalhava. O que até hoje 

continua sendo, onde a gente trabalha considera da gente. 

Entrevista com camponês, Sr. Narciso, 2007.12 

 

Através da análise das entrevistas percebemos outra forma de técnica de 

compreender os processos produtivos locais e de agir sobre ele.  

Mais do que a simples interpretação de um modo particular de organização 

da agricultura, desejo destacar, aquilo que não está explícito: o sistema agrícola 

local é fortemente dependente da capacidade de manutenção da fertilidade natural 

do solo. Observei que a comunidade não utiliza qualquer tipo de adução química 

do solo. Por exemplo, o sistema de plantação consorciada impede o esgotamento 

solo, já que plantas diferentes absorvem nutrientes diferentes, conforme 

apresentado na entrevista:  

Não planto no mesmo lugar, às vezes muda, eu plantei mais 

de dez anos na mesma roça e sempre dava. A terra pode ir 

cansando, hoje eu acho que a terra precisa sim de adubo, 

mais até hoje ninguém usa adubo aqui não. Durante toda 

minha vida não mexi com adubo só na terra própria, o que 

ela gerava por ela mesma. Era fartura, produzia bastante, 

mais hoje, várias coisas que diminuiu não é mais aquilo 

como era, então a terra entrou nessa daí moço, de fraquejar, 

mas ainda produz o suficiente para a alimentação. 

Entrevista com Sr. João Bento, 2007. 

 

Ademais, a articulação das técnicas de manejo do ambiente, 

especificamente na agricultura, respondem pela capacidade de produção agrícola. 

O consórcio de plantios, a rotação de culturas e o descanso dos solos são ações 

consolidadas deste grupo sobre o seu território. Essas ações sobre o território são 

legitimadas no plano ideológico cultural, pois a comunidade consegue assegurar a 

transmissão deste conhecimento para outras gerações.  
                                                 
1
 

 � 2
 Sr. Narciso, casado, idade aproximada de 50 anos. Ele é da segunda geração da Barra do Pacuí, 

mas esteve morando fora da comunidade. Por um tempo o Sr. Narciso migrou para trabalhar em 

plantações de café de na região do triângulo mineiro. Há uns 12 anos retornou a Barra do Pacuí. Hoje 

ele não pensa em sair da comunidade. Segundo ele, deseja terminar a vida na comunidade. 
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Agricultores jovens na prática assimilam todos os ensinamentos e 

reproduzem as ações plantando da mesma forma, associando um tipo de cultura à 

outra. Não foram percebidas inovações muito significativas nas técnicas de plantio, 

analisando os discursos entre agricultores velhos e jovens. 

 

A organização da pesca 

A pesca representa para a comunidade um meio para completar e 

enriquecer a dieta básica e em alguns casos como produto para troca no mercado 

e obtenção dinheiro em espécie. Nos dois aspectos ela é fundamental na estrutura 

social, econômica e ambiental da comunidade, quiçá da região do médio e do 

baixo São Francisco.  

O verdadeiro pescador dedica a profissão na água, você 

chega na casa dele tudo que tem lá foi comprado com 

dinheiro do rio. Nós que estamos no rio todos os dias é 

assim tem que ser pescador, e não ir pro rio só quando ta 

bão, cada um, tira a sua ficha de profissional para isso. 

Entrevista com Sr. Trucão pescador camponês, 2007. 

 

Do ponto de vista da organização social, a pesca é realizada como 

atividade complementar à agricultura, todo pescador de Barra do Pacuí é antes um 

agricultor. Essa condição geradora tem implicações na forma de organização da 

atividade como um todo, uma delas é o ajustamento no calendário da atividade 

durante a jornada de trabalho.  

A pesca é praticada nos fins de semana, no início da tarde ou no período da 

noite, sempre por indivíduos do sexo masculino. Outra implicação refere-se à 

destinação do pescado, sendo incluído na dieta alimentícia das famílias; como 

também cambiado no mercado para obtenção de capital em espécie. Esses dois 

caminhos não são opostos em si mesmo, apenas apresentam uma composição 

diferente em termos da natureza técnica da pescaria, das espécies do pescado e 

da tipologia social do pescador.  

No caso do consumo próprio, o pescado é rapidamente integrado ao 

sistema social local, normalmente são capturados peixes pouco nobres. Os 

apetrechos utilizados também têm um grau de sofisticação inferior em relação aos 

empregados na pesca para comercialização. Quando o objetivo é alimentação 

local, os pescadores usam normalmente as chamadas linhadas ou varas de 

pescar. 

No plano individual, os sujeitos que praticam esse tipo de pescaria, são 

normalmente o chefe da família e/ou os mais jovens, para esses tipos sociais, a 
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pesca não é uma atividade essencial, ela é encarada em muitos casos como uma 

recreação. 

Já no caso de comercialização do pescado, a especificidade exige que a 

atividade tenha em si mesma, um nível de organização muito mais acurado, o 

pescado deve ser extraído, armazenado e só depois transportado aos locais de 

venda. Assim, o camponês pescador, necessita refinar a técnica para aumentar a 

eficiência de sua pesca, além de equipamentos para armazenamento do produto 

obtido. 

A maximização da qualidade da pesca é obtida com uso de técnicas 

profissionais, normalmente, são empregados apetrechos como: tarrafas e redes de 

pesca, geralmente, para esse tipo de pescaria o objetivo é a captura de peixes 

mais nobres como: Surubim, Dourado, Matrinxã, Pirá e Curimatã-Pacu13. 

A importância do pescado não é somente a de complementação do 

cardápio em termos de uma dieta, evidentemente essa é uma função importante, 

haja vista a riqueza deste alimento. O que torna o pescado atrativo para parte da 

comunidade, principalmente para os mais jovens, é a nobreza do produto, ele tem 

mercado fácil na sede do município e um potencial de conversão em moeda 

corrente14. 

 

Considerações 

Sobre a comunidade de Barra do Pacuí verificou-se que o camponês utiliza 

o espaço de forma articulada para prover seus meios de vida. Estabelecendo um 

modo de vida local que se constitui basicamente em uma policultura em termos de: 

a) de gêneros produzidos; b) da utilização do espaço e; c) da flexibilidade de 

tipologias dos sujeitos camponeses, que atuam no espaço como agricultores, 

pescadores, carpinteiros e comerciantes.  

O camponês de Barra do Pacuí é um agricultor especializado em produzir 

de forma plural. Ele não se estabelece ou não especializa a terra para produzir 

monocultura, exatamente o oposto, a economia do local depende 

fundamentalmente da habilidade técnica do agricultor para prover uma 

variabilidade de gêneros alimentícios que respondam as necessidades básicas.  

Os camponeses manejam suas “roças” com intuito de atender a 

comunidade e não o mercado. Os produtos excedentes da produção é que são 

                                                 
1
 

 � 3
 Surubim – Pseudoplatystoma coruscans; Dourado – Salminus brasiliensis; Matrinxã – Brycon 

lundii; Pirá – Conorhynchus conirostris; Curimatã Pacu – Prochilodus marggravii. 
1
 

 � 4
 Em mais de uma oportunidade foi possível observar em barracos e barcos a presença de caixa 

de isopor para a manutenção de peixes. 
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cambiados com o mercado, Martins (1975). Um camponês cultiva gêneros 

diferentes do outro camponês, mas, ambos atendem em primeiro lugar o consumo 

interno. 

 No que se refere aos aspectos econômicos, as relações se estabelecem do 

interior da unidade para fora. Em uma primeira dimensão, envolve trocas dentro da 

comunidade do tipo produto por produto para suprir as necessidades imediatas; 

em uma segunda dimensão, envolve trocas com o mercado do tipo produto-

dinheiro-mercadoria. Isto confere uma estabilidade ao sistema social, favorecendo 

a manutenção desta forma tradicional de produzir e, uma baixa dependência do 

mercado, em termos de mercadoria e capital. Contudo, não se pode negligenciar a 

força do mercado, se não o contrário, neste trabalho reconheço sua importância.  

Em um outro aspecto, os espaços internos da comunidade são utilizados 

também de forma seletiva e pluri-funcional, pelo menos no que concerne à 

produção agrícola e a manutenção de uma porção de natureza ou reserva de 

espaço. Os moradores elaboraram ao longo do tempo um sistema de classificação 

que permitiu separar espacialmente as funções da comunidade, entre lugar de 

convivência, o lugar de natureza e o espaço do trabalho agrícola.  

Esses três espaços são articulados ao domínio da natureza, de forma que 

em alguns momentos, como estratégia de manejo, os espaços são abandonados 

para o descanso e recuperação da fertilidade, recebendo, portanto, outras 

classificações, desde matinho a cerrado. Este processo é o elemento central no 

manejo espacial da comunidade, que garante o uso continuado na terra, além, da 

possibilidade de utilização do espaço com atividades agrícolas temporalmente 

distintas, denominado rotação de culturas.  

No que tange a formação socioeconômica do sujeito camponês, a 

variabilidade das atividades exercidas por eles é fundamental para viabilizar sua 

reprodução. A comunidade de Barra do Pacuí se caracterizou ao longo de tempo 

graças à capacidade dos moradores em exercer múltiplas atividades, sem que isso 

significasse, no entanto, um processo interno de diferenciação social. Na 

comunidade todos são antes de tudo camponeses, mas, são também marceneiros, 

pedreiros e agricultores.  

A atividade pesqueira é o exemplo mais claro que se pode oferecer desta 

“poli-variedade” das atividades sociais em Barra do Pacuí, uma vez que se estando 

na beira do rio São Francisco, nada mais natural do que exercer a pesca. Não é 

incomum encontrar na região, comunidades que se reconhecem como pesqueiras. 

Este fato não ocorre em Barra do Pacuí, na qual a pesca, apesar de importante e 

significativa, representa um complemento e integra o modo de vida local. Quero 

dizer que o camponês de Barra do Pacuí é um agricultor que pesca. Essa 
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afirmativa não deve ser limitada a uma simples questão de semântica, ser um 

agricultor e também pescador, significa dizer, que em muitos casos esse sujeito 

camponês extrai sua sobrevivência baseado na articulação de atividades 

socialmente diferentes. Isso exige adaptações e ajustamentos nos calendários de 

trabalho, na divisão internas das tarefas, na confecção de apetrechos, nos rituais e 

no próprio uso do território. 

Graças a essas interconexões a comunidade de Barra do Pacuí produz e se 

reproduz baseada em um entendimento profundo do seu espaço. As formas de 

utilização do espaço destacadas, permitiram que a comunidade extraísse os meios 

necessários para a sobrevivência, às adaptações intrínsecas ao manejo do local 

são fundamentais para responder as contingências do dia-a-dia, em termos de 

pressão demográfica sobre território e de possíveis intempéries naturais.  
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O sertão pensado e vivido – parte três 

 

TEMPO REVERSIVO E ESPAÇO TRANSFIGURADO: 

ETNOCÍDIO NAS VEREDAS DO SERTÃO 

João Batista de Almeida Costa1 

 

A singularidade de uma população rural no sertão sanfranciscano, 

conhecida regionalmente como gente das veredas ou veredeira, é compreendida 

em seus processos sociais vividos na interface entre o afastamento de sua 

tradicionalidade e a vinculação à modernidade do mundo que os encompassa. A 

interpretação é colocada na leitura de processos vividos pelos veredeiros do 

assentamento São Francisco e Gentio, no município de Formoso para onde foram 

transferidos os moradores da área de implantação do Parque Nacional Grande 

Sertão Veredas. Em suas visões as transformações ocorridas em suas 

espacialidades se vinculam a processos de territorializações em temporalidades 

diversas vividas no decorrer desses mesmos processos. Do encontro entre as 

gentes das veredas, empresários rurais e ambientalistas emergem temporalidades 

reversivas, transfigurando os tempos antigos com novas roupagens enquanto os 

espaços de viver são expropriados na perspectiva da preservação de uma 

natureza intocada, numa tragédia déjà vu na trajetória dessa mesma população. 

No imbricamento destes dois processos a etnicidade territorial veredeira se 

transfigura pela própria ação daqueles que a portam a partir da degradação dos 

espaços de produção utilizados nas chapadas para onde foram transferidos. Estes 

espaços impróprios à agricultura tradicional passaram a ser apropriados para 

agricultura por força de políticas públicas, de tecnologias que impacta o meio 

ambiente e contribui para assorear os cursos de água que banham os buritizais 

dessa região. 

 

 

 

 

                                                 
1
 

 �  O autor é doutor em Antropologia, professor da Universidade Estadual de Montes Claros no 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social e no curso de Ciências Sociais e 

pesquisador sobre populações tradicionais no norte de Minas. 
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As gentes das veredas 

Nos estudos sobre o sertão tem sido afirmado, por diversos pesquisadores, 

que a sociedade sertaneja e a sua cultura se constituíram como realidades sociais 

a-centradas, tendo como princípio estruturante das relações vividas a abertura 

para o externo propiciando dinâmicas relativizantes nas articulações de 

populações diferenciadas que compõem o seu conjunto e a sua totalidade2.  

No estudo sobre o homem no vale do São Francisco coordenado por 

Donald Pierson (1972) a população sanfranciscana é informada como ocorrendo 

em sua realidade social uma diversidade de modos de vida diferenciados no médio 

curso do rio pelos vínculos entre o humano e a natureza. Dependendo da 

localização ecológica em que se encontram inseridas, as populações que aí vivem 

são identificadas pelo vinculo com o sítio ecológico em que se encontram 

localizadas. Assim, nas veredas situavam-se os veredeiros, nas chapadas os 

chapadeiros ou geraizeiros, nas vazantes os vazanteiros e aqueles vivendo nas 

margens do rio São Francisco, os barranqueiros e, por fim, na caatinga, os 

caatingueiros. Todas essas populações tradicionais são identificadas 

contrastivamente e em sua contrastividade se auto-identificam como tal. Essa 

diversidade de etnicidade ecológica, como conceitua Parajuli (1996) no caso da 

Índia, deriva da transição entre biomas assim como ocorre no curso médio 

sanfranciscano devido à transição entre o cerrado, a caatinga, mata seca e mata 

atlântica. 

Neste artigo trato de uma dessas populações étnicas, as gentes das 

veredas. Sua identidade nasce do reconhecimento de diferenciação frente a outros 

grupos humanos com quem historicamente estabeleceram e estabelecem relações 

na área geográfica em que se encontram situados e denominados chapadeiros e 

campineiros. No contraste entre seus modos de vida, apesar das semelhanças 

porque se vinculam a uma identidade maior, a sertaneja, cada um desses grupos 

humanos se auto-identifica como sendo veredeiros, ou chapadeiros ou 

campineiros.  

O processo de afirmação de si a partir da contrastividade é compreendido 

na Antropologia como sendo uma etnicidade. Para Barth (1969) identidades 

étnicas são elaboradas nas fronteiras da construção de um “nós” e de um “outro”, 

com o qual os grupos humanos se encontrem em relações concretas. Ao colocar o 

acento da etnicidade na relação entre grupos, este autor argumenta que 

                                                 
2
 

 �  Neste sentido, vide Costa Silva (1999). Suárez (2.000), Lima (2002), Jacinto (2003), Costa 

(2003). 
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identificação étnica é, sobretudo, uma identificação política por meio da qual os 

grupos, que se colocam no cenário político em que se encontram inseridos, 

reconhecem suas diferenças nas fronteiras de seus modos de vida. 

As gentes das veredas compartilham com as populações do alto médio 

sanfranciscano, consideradas sertanejas, uma civilização comum conforme 

discutido por Abreu (2000) e Prado Júnior (2000). A partir da atividade pastoril 

extensiva, as gentes dessa região organizaram para si um modo de vida que 

articula a criação de gado, com a agricultura e o extrativismo, além da caça e 

pesca. Um outro aspecto crucial da civilização sertaneja é a existência de um 

etnocentrismo relativizante e relativizador que vem sendo chamado como abertura 

para o outro, elaborado a partir da compreensão de que “o estrangeiro é um 

diverso, mas também merece respeito, pois ele é filho de Deus como nós”, como 

discutido em Matias Cardoso por um seu habitante durante trabalho de campo 

realizado por mim. Decorre da capacidade de relativizar e da importância dada ao 

estrangeiro sua incorporação em cada grupamento humano, principalmente por 

meio do casamento exogâmico construindo o que Ribeiro (1995) chama de 

cunhadismo e pelo estabelecimento do compadrio. De outro modo, as idéias 

vindas de fora têm ascendência sobre as idéias e os valores locais, propiciando 

uma constância transformativa, sem revoluções, como elemento fundante da vida 

dos sertanejos. A importância dada ao mundo externo, entretanto, não deprecia os 

princípios organizadores da vida cultural e social de cada comunidade sertaneja. 

A comunidade veredeira situada no Assentamento São Francisco e Gentio 

foi retirada de seu território tradicional na região de Mato Grande e Rio Preto, em 

decorrência da criação e instalação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. O 

elemento estruturante do ethos e do eidos dessa comunidade tradicional é a 

relação homem e natureza, como discutido por Jacinto (1998). Em seu estudo 

sobre essa mesma população, esta estudiosa afirma que há “entre os moradores 

de localidades do Parque, uma existência intimamente ligada e interdependente da 

natureza e dos recursos naturais” (1998: 170, grifos meus). Para essa população 

entre homens e natureza não há distanciamentos e essa relação é constituinte e 

constitutiva de uma ordem moral que normatiza a vida de cada um de seus 

membros.  

A marca constitutiva e constituinte da vida sertaneja dessa comunidade de 

veredeiros tem como ponto crucial o imbricamento do humano com o natural e não 

há como separá-los. A separação entre esses dois planos da vida como vivida 

após a mercantilização da natureza por sua profanização conduz a uma vida sem 

sentido, pois, como nos disse uma moradora após a intervenção de organismos 

ambientais na vida da comunidade que provoca transformações no modo humano 
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de vivenciar a natureza. Em sua percepção nos diz que “se considera presa. Eu 

estou em um presídio sem previsão de saída... o que eu estou fazendo aqui? Eu 

me sinto em cima de um pau, bambeando, sem poder voar, sem poder fazer nada 

para viver”.  

Para as veredeiras e os veredeiros da comunidade estudada, a relação 

íntima e interdependente não é vivida, apenas, pelos homens, mas pela própria 

natureza. Nesse sentido, afirmam que “a planta necessita do calor das pessoas e 

se o homem se afasta a natureza perde o seu vigor. Você olha e parece que está 

tudo triste, falta o calor humano”. Essa afirmativa foi feita para dar início ao relato 

sobre João do Mato. Ele é uma entidade de um plano não humano, dos muitos 

planos que constituem a vida cultural e social desses sertanejos. Ele é o “vaqueiro 

dos animais do mato”, ou seja, o protetor que cuida dos animais. Falando desse 

ser, um veredeiro nos disse: “nunca vi e nunca soube que animal morre de ferida. 

Quem cuida deles?”. Na visão dos membros da comunidade do Assentamento, o 

afastamento de mulheres, homens, crianças e animais domesticados da área onde 

está localizado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas conduziu ao 

afastamento de João do Mato. Após sua diáspora, conforme disseram vários 

moradores, atualmente animais têm aparecido mortos por feridas, contrariando o 

conhecimento secular construído socialmente por esses sertanejos. Na visão de 

um de seus membros 

Tem aparecido muito bicho morto lá no Parque. Ninguém 

sabe por quê. O que nós conversamos sobre isso é que não 

tem mais broto, pois não se faz mais queimada. É com o 

fogo que nasce a vida nova e os bichos e os animais vão 

ficando forte, sem broto fica tudo fraco. Os animais a gente 

dá remédio, sal e outras coisas, mas os bichos nem João do 

Mato está cuidando deles. Também ele não está mais lá! 

 

Na cosmovisão dos moradores da comunidade do Assentamento São 

Francisco e Gentio a vida social cultural e social articula-se no cruzamento de 

diversos planos, um humano, um natural, um telúrico, um divino e um mítico. A 

partir desse entendimento construíram e constroem sua vida cultural e social, 

procurando encontrar um equilíbrio, como em um fio de navalha, entre todos esses 

planos, sem desmerecimento de nenhum deles. Mas cada um é vivido 

humanamente em seu devido momento, pois como diz um ditado bíblico, há tempo 

para tudo.  

Somente a partir dessa compreensão é possível entender a nominação de 

animais, principalmente domésticos, mas também, não domesticados que por 
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ventura tenham grande proximidade com alguma família veredeira. Aos cães, 

vacas, garrotes, bois, galinhas e aves domesticadas são colocados nomes que 

correspondem a características dos animais nomeados ou a algo que se deseja 

obter. Dessa forma, cães podem ser “baleia, tarugo e trovador”, vacas e garrotes 

podem ser “pavão, mimosa, malhada, pintora, rainha, riscado, fatura, cruzado e 

cruzeiro”, cavalos e mulas podem ser “granfino, vanico e teimosa”. E a uma raposa 

que ronda a casa, mas inexplicavelmente não come as galinhas e os pintos, se 

denomina “vira-lata”. Outros animais selvagens podem também passar a ser 

nomeados quando se fazem freqüentes na vida de uma família, de uma pessoa ou 

da coletividade. 

A vida cultural e social da comunidade do Assentamento São Francisco e 

Gentio tem como fato social total, como na perspectiva maussiana, a relação 

homem e natureza, sem haver antinomia entre esses dois domínios. A oposição 

que hoje existe e pauta a vida veredeira está sendo introduzida pelos organismos 

ambientais procurando preserva a natureza da área veredeira em contraponto à 

destruição ambiental decorrente da introdução do agro-negócio trazido pelos 

gaúchos que passaram a se fixar na região a partir dos anos 1970. Estes, por meio 

de um projeto do governo federal, foram sendo deslocados de seu estado de 

origem e passando de pequenos agricultores para grandes latifundiários que se 

instalaram em grandes áreas. Com financiamentos federais derrubaram a mata do 

cerrado e passaram a produzir soja, depois feijão e agora sementes de capim. A 

agricultura trazida por eles não tem conseguido conviver muito bem com o solo 

arenoso da área veredeira.  

 

Comunidade de parentes e sentimento de pertencimento 

A população veredeira em geral, apesar das distâncias entre uma localidade 

e outra se constitui como uma comunidade ampla articulada por relações de 

parentesco e de compadrio, por sentimento de localidade, mantendo entre todos 

os seus membros relações sociais que contribuem para a reprodução social de 

cada família. Estas relações se fundamentam em trocas e reciprocidades. A 

qualquer novo morador vindo para a área, com o passar do tempo, ocorre a 

incorporação, por compadrio ou por casamento, na rede de relações mais ampla. 

Essa estratégia possibilita a inclusão social dos “estrangeiros” que adentram o 

sertão. Essa característica permanece atualizada na comunidade do Assentamento 

São Francisco e Gentio em que a totalidade de seus membros constitui uma 

“coligação de famílias”, em que todos se relacionam por parentesco ou por 

compadrio.  
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O sentimento de localidade e de pertença operacionaliza a vida destas 

pessoas, principalmente, em virtude de ser por meio dele que se dá a 

diferenciação no contexto mais imediatamente regional em que se encontram 

situados. Andréa Jacinto que estudou a comunidade de Mato Grande e Rio Preto 

quando ainda se encontrava localizada no território onde se implantou o Parque 

Nacional informa que “as gentes das veredas” têm as denominações de suas 

localidades baseadas “no encontro e na interação do espaço social com o espaço 

físico (...) Assim, o nome do rio é também de um conjunto... de casas e unidades 

domésticas, e é também, algumas vezes, o nome de uma fazenda” (1998: 46). Ao 

serem transferidos para uma outra área realizaram a mesma estratégia para 

denominar o assentamento devido à presença dos cursos de água São Francisco 

– um pequeno ribeirão, e Gentio. Como essas veredeiras e esses veredeiros em 

cada um dos pontos do mundo sertanejo encontram-se gentes com suas histórias, 

com suas vinculações e com seus sentimentos de mundo.  

Entretanto, o sentimento de localidade e de pertença não limita o mundus 

destas populações, porque “se parecem existir padrões ou referências de fixação e 

ocupação dos espaços vinculados aos grupos de parentesco, a mobilidade é 

grande também - ´o giro-o-giro no gerais'” (idem: ibidem, 53). Entre localidades há 

vinculações que transformam “estranhos” em parentes ou compadres e, desta 

forma, vinculando na trama das relações sociais uma coletividade a outra se dá 

concretude ao mundus sertanejo em que todos os homens compõem uma mesma 

e grande família, respeitados as distâncias entre lugares e as diferenças pessoais, 

de lugar e de origem e de status. 

Apesar das distâncias existentes entre territórios familiares, nos quais cada 

grupo nuclear constrói, reconstrói e reproduz a vida de cada indivíduo, mas do 

grupo familiar como um todo, o sentimento de pertença e de localidade 

operacionaliza cotidianamente a vida das populações sertanejas de uma forma 

geral e dessa população veredeira de uma forma específica. Não se está no 

mundo sozinho, já que o mundus é compartilhado por aqueles que vivem nas 

cercanias de cada território familiar.  

Uma característica recorrente entre as populações tradicionais sertanejas 

exprime-se pelos vínculos entre as pessoas em suas relações sociais e afirmada 

por João Guimarães Rosa em seu romance Grande Sertão: Veredas, “o sertão é 

do tamanho do mundo”. Porém o mundo termina onde acabam as relações sociais 

que vinculam os sertanejos entre si, para além delas não há mundus, não há nada, 

apenas deserto. Ou seja, ausência de gentes conhecidas. 

Em uma outra comunidade que não as de Mato Grande e Rio Preto, 

compreendi que o tamanho do mundo sertanejo, já que são as relações sociais 
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que limitam o mundo e para além delas, o mundo é um deserto, como 

recorrentemente os sertanejos afirmam quando narram suas vidas e seus 

entendimentos de mundo. Uma sertaneja que necessitava fazer uma operação, ao 

conversar com membros de sua comunidade que a visitavam depois de retornar da 

cidade mais próxima - onde fora fazer exames - disse-lhes quando um deles 

questionou porque não ia a São Paulo devido à gratuidade da operação: “São 

Paulo é um deserto”. Quando procurei compreender o conteúdo de sua afirmação 

a mesma senhora completou: “é um deserto porque não conheço ninguém lá e um 

lugar onde ninguém é conhecido deve ser evitado” .  

A organização social dessas comunidades constitui-se, portanto, do 

resultado da articulação de alguns aspectos ordenadores que operacionaliza o 

mundo dessa “gente das veredas”, os vínculos entre parentes, a incorporação do 

estrangeiro pelo casamento e pelo compadrio e o sentimento de pertença a uma 

localidade. 

 Como parte da organização social dessa gente das veredas, o sistema 

produtivo constitui-se como elemento importante por meio do qual a vida social 

veredeira encontra seus meios de reprodução da comunidade como um grupo 

social específico.  E, principalmente, é a partir de sua especificidade que se fazem 

etnicamente veredeiros. 

 O sistema produtivo da Comunidade Mato Grande e Rio Preto é resultante 

do imbricamento de atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas, sendo, por isso, 

mesmo denominado de sistema agro-extrativista. Na implementação desse 

sistema que garante a reprodução de cada família há um princípio que permite 

diferenciá-lo do tipo de agricultura desenvolvida com caráter mercantil. As 

populações tradicionais estruturam seus sistemas produtivos recorrendo o mínimo 

possível a fatores externos e maximinizando os fatores internos viabilizados pela 

natureza em decorrência do conhecimento que constroem, ao longo da história, 

sobre o uso da terra, da vegetação e dos animais. 

Em seu estudo sobre dessas e de outras comunidades dessa região do 

sertão sanfranciscano, Andréa Jacinto informa que  

aqui encontramos pequenos agricultores, residindo próximos 

aos cursos de água, utilizando-se do cerrados e suas várias 

formações  como “áreas comunais”, onde se cria o gado 

solto, coletam-se frutos e plantas medicinais e, antes da 

criação do Parque Nacional, costumava-se caçar (1998, 43). 

 

 A mesma autora, também, informa que a base econômica apóia-se, 

principalmente, na agricultura com o cultivo de arroz, feijão, milho e mandioca, 
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cultivadas em áreas descontínuas e a distâncias relativas do espaço da casa. É 

informado também que os arrozais estão localizados em áreas irrigadas com a 

técnica do “esgoto”, ou seja, estreitos canais construídos a partir das veredas para 

a irrigação das áreas cultivadas.  

A prática da drenagem de áreas alagadas, notadamente, as veredas, 

propiciou à população regional do sertão sanfranciscano categorizar a população 

do extremo oeste do norte de Minas como veredeira, devido a ser esta uma 

especificidade dessa população no mosaico identitário regional. A agricultura de 

vereda constitui-se, pois, em um patrimônio dessas comunidades vivendo nas 

cercanias dos rios Carinhanha, Preto e nas Fazendas Mato Grande e Santa Rita, 

assim como nas comunidades de suas circunvizinhanças como no caso do 

quilombo do Vão do Buraco e do Buraquinho. 

 A produção agrícola destina-se, sobretudo, para o consumo familiar , assim 

como, a produção das hortas, cultivadas em brejos, ou áreas que margeiam o 

curso de água mais próximo. Também o criatório de pequenos animais, sobretudo 

as aves, as galinhas, os cocás e os perus, destina-se para o consumo familiar. 

 A descontinuidade das áreas onde as veredeiras e os veredeiros realizam a 

sua agricultura se deve principalmente à utilização diferenciada do território 

familiar, este é divido em unidades eco-geográficas diferenciadas. O entendimento 

sobre os espaços foi apreendido por Carlos Dayrell (2002) no estudo que 

fundamentou parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Entorno do 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas em quatro das comunidades veredeiras 

que existem nesta área. Apesar de pequenas variações entre as quatro 

comunidades foram reconhecidas como unidades eco-geográficas, por um lado, 

brejo, vargem, capão, cerrado ou chapada e carrasco e, por outro lado, boqueirão, 

grota, cultura e carrascão.  

 Para este autor,  

estas unidades estão correlacionadas com a posição na 

paisagem, com os tipos de solos, vegetação e proximidade 

com o lençol freático. Em cada unidade [as populações] 

identificam o potencial produtivo, as culturas mais 

adaptadas, em alguns casos variedades e aspectos 

específicos do manejo (Dayrell, 2002, 10). 

 

 Até aqui a comunidade veredeira de São Francisco e Gentio foi 

apresentada por meio de diversos aspectos que permitem ao leitor compreender o 

mundus veredeiro a partir daqueles elementos que são imprescindíveis para poder 

discutir a questão central deste artigo, as temporalidades e as espacialidades das 



 

 

174 

gentes das veredas. Em primeiro lugar trabalho com as questões espaciais que 

permite aprofundar a visão sobre a realidade social dessa população.  

 

As espacialidades veredeiras 

 Se o território veredeiro é composto por unidades eco-geográficas 

diferenciadas a apropriação dessas mesmas unidades por meio da atividade 

humana, individual, familiar ou coletiva constrói espaços diferenciados vinculados a 

cada um dos aspectos do sistema de produção e reprodução material e social. 

Nesta seção trato, apenas, da territorialidade veredeiras e não dos processos de 

territorialização que se verificaram na área e que impuseram transformações no 

modo de vida desta população. Maior ênfase será dada às mudanças verificadas 

quando discuto as temporalidades vividas. 

  

O espaço agrícola 

A agricultura situa-se nos brejos ou veredas e capões, a pecuária 

pressupõe a criação do gado solto na “larga”, ou seja, nas chapadas mais 

distanciadas da casa familiar, ou “gerais”, ou “sertão” e o extrativismo para 

suplementação alimentar e tratamento de doenças humanas e animais é realizado 

nas chapadas, espaço intermediário entre a terra de agricultura e a área de criação 

de gado. 

Há que considerar que a agricultura praticada pelos membros dessa 

população tradicional se diferencia em termos de apropriação da terra e em 

decorrência do ciclo climático. Essa diversidade de apropriação da terra cultivável 

propiciou a leitura de cultivos em áreas descontínuas.  

 Recorro à leitura de Dayrell (2002) para construir uma visão sobre a 

agricultura veredeira nas diversas unidades eco-geográficas. Para esse autor, nos 

brejos ou veredas, ocorre um manejo sensível em que o “uso tradicional pouco 

afetou a sua dinâmica” (2002, 11). Nesse espaço, apesar da produção ser pouco 

afetada pela irregularidade das chuvas devido à drenagem realizada, o cultivo mais 

comum é o do arroz no período das chuvoso e o de feijão e o de milho, em duas 

safras – março e julho - no período da seca. Também se cultiva a mandioca, a 

banana, o abacaxi, a cana-de-açúcar e hortaliças diversas. 

 Nas vargens dá-se pastoreio do gado e junto com as queimadas provocam 

degradação deste ambiente. No capão, ou terra de cultura, a fertilidade do terreno 

o faz uma área nobre para o cultivo de milho, mandioca, amendoim, abacaxi, feijão 

catador, andu, cana-de-açúcar, etc. Nesta área localizam-se as casas dos 

membros das famílias e, também, situam-se os pequenos pomares. Nestes há 
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uma grande variedade de frutíferas, em sua maioria utilizados para o consumo 

familiar “in natura” ou para a fabricação de doce em pequena escala. 

 Os outros espaços eco-geográficos não são utilizados para o 

desenvolvimento da agricultura.  

 Alguns produtos agrícolas são beneficiados pelas famílias e, em muitos 

casos, constitui-se como um momento de reafirmação de vínculos entre parentes, 

vizinhos e compadres. A lógica subjacente a essa atividade é aquela da garantia 

do auto-sustento familiar com a venda do excedente. Os principais produtos 

beneficiados são a mandioca e a cana-de-açúcar que são processados na tarimba, 

ou oficina de farinha, e no engenho. Apesar de não serem de propriedade comum, 

o uso dessas engenhocas são coletivos, propiciando ao proprietário algum ganho 

quando do término do beneficiamento. 

 Da mandioca faz-se farinha e goma e da cana-de-açúcar faz-se rapadura e 

aguardente. Para Dayrell “o beneficiamento da mandioca e da cana impõe um 

vínculo forte com o extrativismo, uma vez que estes dependem da lenha para a 

produção da farinha, beiju, da rapadura e da aguardente. Há algum beneficiamento 

do milho para a produção de farinha de milho, mas este cultivo é, principalmente, 

vinculado à criação de animais, principalmente de aves” (2002, 12). 

  

O espaço pastoril veredeiro 

 A atividade pastoril constitui-se como atividade imprescindível para essa 

população tradicional. Como parte do mundo sertanejo do médio Sanfranciscano é 

essa atividade que permite a vinculação dessa população à comunidade regional, 

toda ela construída no criatório de gado. Há criações de bovinos, eqüinos e suínos. 

Como afirmado por Andréa Jacinto (1998), a criação de animais funciona como 

reserva de valor a que os sertanejos recorrem em caso de necessidades, mas, 

também, constitui-se como um símbolo de “riqueza”. Como afirmado por essa 

mesma autora, a riqueza entre os sertanejos não diferencia radicalmente o modo 

de viver, os hábitos e os costumes entre as pessoas, além do que, ela se 

relaciona, sobretudo, com a produção agropastoril e com os bens de que um dia, 

em caso de necessidade, se pode dispor, como o gado enquanto reserva de valor.  

 Para Dayrell (2002), O gado tem no pastoreio nativo o elemento chave na 

criação. O manejo e a solta do gado nas chapadas, tratadas como áreas comunais 

mesmo que privatizadas, apresenta-se como extremamente favorável devido à 

existência de diversos tipos de capim, mas, também, pela presença de 

leguminosas e outros frutos naturais, além da existência de espécies vegetais 

utilizadas pelo gado para tratamento veterinário. Nesse aspecto, os próprios 
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membros das comunidades sertanejas recorrem a essas espécies para tratamento 

do gado. 

 

Espaço extrativista das gentes das veredas 

 O extrativismo que fazem parte do sistema produtivo por ser construído 

dentro de uma lógica no processo de provisão dos meios de reprodução familiar. 

Essa atividade constituinte do sistema produtivo é desenvolvida em todas as 

unidades eco-geográficas, mas principalmente, nas veredas e nas chapadas. Para 

Dayrell (2002), os usos extrativistas de cada um dos espaços constitutivos do 

território familiar e coletivo derivam das condições naturais que esses espaços 

possuem. No carrasco, que parece uma transição de cerrado para caatinga 

arbustiva, as veredeiras e os veredeiros aproveitam a lenha, as frutas e as plantas 

medicinais. No cerrado ou chapada realiza-se a solta do gado, coleta-se frutos, 

temperos, madeira e plantas medicinais, além, é claro que antes da transformação 

dos animais selvagens em “fauna”, para a caça, que complementava a 

alimentação familiar.  Nas veredas ou brejos são extraídos frutos, folhas e pendões 

dos buritis. 

 O extrativismo junto aos buritis constitui-se em elemento importante para 

essa população tradicional, pois dele além de se retirar o fruto para alimentação, 

como doce, ou paçoca, ou farinha, retiram-se folhas para a cobertura da casa 

veredeira, para o telhado ou para as paredes externas, para a produção de 

esteiras, chapéus, bolsas e etc. Há, ainda, a produção de móveis, portas e janelas 

com o pendão devido à dureza da casca e a maciez do miolo, de onde se retira 

material para fazer gaiolas e alçapões.  

 Essa produção vinculada ao buriti constitui-se no modelo tradicional 

veredeiro como crucial para a viabilização de uma condição de vida mais 

confortável para todas as famílias. Devido à qualidade e beleza dos artefatos 

feitos, eles passaram a ser considerados pelas populações urbanas que visitam 

esta região como artesanatos e passaram a ser comercializados para essas 

mesmas populações. Entretanto, é necessário frisar que para as veredeiras e os 

veredeiros estes artefatos são equipamentos e utensílios recorrentemente 

utilizados na vida diária. 

 

O espaço estrutural-relacional veredeiro 

A denominação identitária contrastivamente construída por outras 

populações sertanejas para os membros das comunidades do entorno do Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas surgiu do fato dessa população tradicional ter 

desenvolvido nas veredas uma prática agrícola manejando os brejos e veredas, 
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a gente pega um brejo ou uma vereda, limpa e esgota a 

água. Depois queima o mato , planta e dá de tudo, arroz, 

feijão, banana, horta. Quando a terra fica fraca a gente vai 

para outro lugar e começa tudo de novo. Quando volta 

naquela capoeira que tinha deixado para trás, o mato está 

grande e o brejo também (um veredeiro). 

 

Conforme Dayrell,  

o extrativismo nas chapadas e o uso dos capões e brejos 

são fundamentais para o funcionamento dos seus 

agroecossistemas e na produção bruta anual de uma 

unidade produtiva, de caráter familiar. Indo mais além, 

manejam e mantêm uma grande diversidade de plantas 

nativas e variedades de cultivos, muitos deles em processo 

de erosão genética (2002: 28). 

 

 A prática agrícola desenvolvida por esses sertanejos incorporou das 

populações indígenas o manejo da natureza para o desenvolvimento do cultivo de 

alimentos. Como a base do seu sistema de produção é a agricultura manejada nas 

veredas passaram a ser considerados como degradadores da natureza, 

principalmente em áreas de brejos e veredas. Estas áreas são definidas 

legalmente como áreas de proteção permanente. O impedimento de atualizarem o 

conhecimento da agricultura veredeira e da biodiversidade vinculada aos brejos e 

veredas encontra-se amparada na legislação ambiental brasileira. Uma pergunta 

entretanto se insinua, a Constituição de 1988 não define em seus artigos 215 e 

216 aos grupos tradicionais e seus modos de vida como patrimônio da 

nacionalidade brasileira? Esta questão será retomada ao final deste artigo 

 Diante do impedimento do desenvolvimento das práticas agrícolas 

tradicionais surge os inconformismos e afirmações assemelhadas à de um 

veredeiro que nos disse: “minha profissão é essa. O que eu sei fazer é isso. Sem 

isso eu não sei e não posso viver. Eu gosto da terra, eu só sei mexer com a terra”. 

Em seu posicionamento, encontra-se implícito a terra veredeira que pressupõe a 

técnica do “esgoto” e a utilização agrícola da pequena área drenada para a 

produção dos víveres necessários à manutenção da família.  

 Novamente uma pergunta se insinua, afinal eles não foram assentados pelo 

INCRA? Eles não receberam parcelas de terra como proprietários que a maioria 

nunca foi? Na visão de membros dessa comunidade sertaneja, “eu acho errado 

esse negócio de não deixar a gente trabalhar e ter fartura. Eles querem que a 
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gente gaste muito em terra fraca e não poder nada em terra de cultura. Aí a gente 

fica fraco”. Aqui é afirmado, a partir do ponto de vista dessa população, que terra 

de cultura é aquela manejada na vereda com a técnica do “esgoto” e o plantio de 

determinadas espécies agrícolas para a manutenção da família. Se não se pode 

trabalhar e ter fartura, não há como garantir a produção e a reprodução de cada 

indivíduo, de cada família e de cada coletividade.  

A fraqueza para um sertanejo é compreendida em relação à impossibilidade 

de usufruir dos recursos que a natureza disponibiliza para que possa reproduzir a 

si, a sua família e a sua comunidade que é parte integrante e integradora do seu 

modo de vida. Há que considerar, ainda, que a indisponibilidade de recursos para 

suprir carências e necessidades imediatas possibilitar compreender o sertanejo 

como um fraco. A fraqueza, também, é compreendida na relação com aqueles que 

consideram fortes, os fazendeiros e grandes agricultores. 

 Para mulheres e homens transferidos da área do atual Parque Nacional 

Grande Sertão Veredas para dois assentamentos do seu entorno ficou a 

impossibilidade de reconstituição da vida como no sistema tradicional construído 

na área de onde foram retirados, pois  

onde é que lá eu vivia essa situação de não poder fazer 

nada porque aqui não tem nada. Lá eu tinha casas, tinha 

chiqueiro, galinha, horta, terra de cultura. O tanque de água 

era no terreiro da cozinha. Hoje tem que ir lá longe pegar 

água. Isto é um sofrimento. Nem fazer horta hoje eu posso 

(uma veredeira). 

 

 Ou em uma visão ao mesmo tempo crítica e poética, a la Guimarães Rosa, 

“eu vivia dos buritis que Deus deixou, hoje eu vivo que nem cachorro deles, 

dependendo das migalhas que eles jogam para a gente”, conforme nos disse um 

veredeiro. 

Ainda nessa perspectiva do desenvolvimento da agricultura veredeira, um 

dos sertanejos da comunidade do assentamento nos disse que “o melhor do 

mundo é o buriti. A gente come, faz paçoca, dá para os animais, faz casa, esteira, 

cadeira, cama e outras coisas. Ainda planta nos pés dele”. Ou, ainda, “o melhor 

para nós aqui, era o brejo”.  

Relembremos a visão roseana no romance que dá nome ao Parque 

Nacional de onde essa população foi retirada e cuja instalação no centro do 

mundus veredeiro provocou transformações nunca antes antevistas ou previstas: 

“‟o melhor de tudo é a água” (Rosa, 1986: 41) ou, “perto de muita água, tudo é 

feliz” (Idem, Ibidem: 21). E por falar em buritis, “uma baixada toda avistada, 
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felizinha de aprazível, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos mais 

altos: buriti – verde que afina e se eveste, belim-beleza” (id., ibid.: 35). E, por 

último, “buriti quer tudo azul, e não se aparta de sua água – carece de espelho” 

(id., ibid.: 27). Na visão dessa gente das veredas, a visão roseana sobre buritis 

apresenta-se como uma metáfora dos veredeiros, eles não se apartam das águas 

das veredas, pois é na proximidade delas que eles são felizes. 

Quanto à área destinada atualmente para a criação de gado, os veredeiros 

ao compará-la com as dos lugares de onde vieram no interior do atual Parque 

Nacional, percebem que, mesmo aí, saíram perdendo, já que “tem esse capim 

cinzento aí, quando lá só tem capim natural. Até o gado sente a falta dele. Está 

mais mirrado e nem tão sadio como era”. 

É importante salientar que o sistema agropecuário e extrativista tradicional 

centralizava o manejo em três unidades eco-geográficas distintas, o brejo ou 

vereda, a chapada e o gerais. A agricultura, desenvolvida com a técnica do 

esgotamento hídrico por meio de pequenos canais que desviavam a água para 

fora da área a ser cultivada, propiciava três ou quatro safras durante um ano civil. 

Dessa forma o calendário agrícola veredeiro não era dependente do período 

chuvoso devido à possibilidade da irrigação por gravidade desenvolvida por esses 

sertanejos. Na área esgotada a agricultura era realizada durante quatro ou cinco 

anos e depois transferida para outra localidade. A área abandonada era, então, 

colocada em pousio pelo tempo necessário para a natureza se refazer. Nela se 

plantava culturas anuais, como a banana, a cana-de-açúcar e a mandioca, mas, 

também, culturas de curto ciclo como o milho plantado em agosto, o feijão 

cultivado duas ou três vezes durante o ano e o arroz com uma única safra no 

período chuvoso.    

A escolha pelo terreno úmido, mas drenado pelo “esgoto” com que 

manejavam os brejos e veredas, propiciava “o sustento da raiz de um tanto de 

trem”, pois o terreno fresco era propício ao cultivo de espécies de ciclo médio 

como a banana, a mandioca e a cana-de-açúcar.  

Nas margens das veredas ou “vargens”, mas já adentrando as chapadas, 

cultivava-se as culturas perenes, principalmente frutas e no centro do arranjo 

produtivo localizava-se a moradia. A casa era uma construção que articulava 

paredes internas de enchimento, ou pau-a-pique com paredes externas e 

cobertura com palhas de buriti que propiciavam um clima extremamente agradável 

em seu interior. Mas, atualmente, com o impedimento do manejo dos buritizais, 

uma nova realidade se instalou na vida dos membros da comunidade sertaneja do 

assentamento. Para uma moradora, “não posso ganhar um mil réis porque não 
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posso tirar um olho de buriti para fazer minhas esteiras que antes me dava 

dinheiro. Hoje eu vivo só de aposentadoria”.  

Na elaboração do assentamento, na visão dos seus moradores, “as terras 

de reserva [chamados pelos técnicos de corredores ecológicos] fora da terra do 

brejo ou da vereda é a melhor terra daqui. Mas a gente não pode usar”.  

 A criação e instalação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas em 

reação à devastação da margem esquerda do rio São Francisco com a fixação de 

agricultores gaúchos vinculados ao agronegócio, foi secundada pela chegada dos 

ambientalistas vinculados aos organismos ambientais estatais e a uma 

organização não governamental. Desde então,  

as formas tradicionais de produção encontram-se em 

processo de desestruturação, parte pelo avanço da lógica 

agro-industrial introduzida com a modernização dos 

cerrados, outra pelas limitações impostas pelos órgãos 

ambientais no manejo dos capões e brejos, estes 

fundamentais na estabilidade da produção agrícola. As 

dificuldades no acesso ao mercado contribui ainda mais com 

este processo, colocando desafios para a reorganização 

produtiva dos veredeiros (Dayrell, 2002: 29). 

 

 A reorganização produtiva dessa população veredeira de uma forma mais 

fiscalizada e de outras populações veredeiras situadas nos rincões e grotões da 

margem esquerda do rio São Francisco vem ocorrendo em terras consideradas 

fracas e distanciadas das terras de cultura. Saliente-se que a terra dessa região 

sertaneja é extremamente arenosa com uma finíssima camada de solo. Para 

utilizarem as áreas destinadas à agricultura nas glebas que cada família recebeu 

no Assentamento São Francisco e Gentio é necessário, e com o apoio do INCRA e 

da FUNATURA que mantêm um técnico agrícola para assessorar os agricultores e 

agricultoras, fazer a derrubada da mata. Nenhuma técnica de preservação de solo 

vinha sendo repassada para ser utilizada nas áreas de agricultura em 2004. A 

vegetação de cerrado era derrubada, arava-se o terreno e depois se fazia o 

plantio. O resultado era uma baixíssima produtividade. Nas glebas de maior 

declividade um incipiente processo de deslizamento do terreno arenoso para a 

região das veredas era visível para olhares mais atentos.  Como em outras áreas 

sertanejas, estava em curso o processo de assoreamento dos cursos de água, e 

na área em tela, as veredas, pela ausência de técnicas de preservação de solo.  

 Duas dinâmicas podem ser lidas nesse incipiente processo de escorrimento 

das areias para os cursos de água, ou seja, as veredas, em primeiro lugar a falta 
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de repasse de técnicas de manejo dos solos que contribuam para a preservação 

da natureza e o desejo de se modernizarem como os gaúchos empresários do 

agronegócio. Há que considerar a baixa escala de produção e os poucos recursos 

de capital necessário para adoção das técnicas de agricultura moderna. Mas, 

alarmante é perceber o processo de morte das veredas pelas mãos daqueles que 

durante séculos foram os guardiões das veredas na margem esquerda do rio São 

Francisco. Em segundo lugar o lento processo de etnocídio alimentado por 

organismos de estado, com o fenecimento do conhecimento da biodiversidade das 

veredas e a construção de uma etnicidade nova, os chapadeiros da FUNATURA, 

que pouco se aproximarão da tradicionalidade chapadeira pois já dependentes 

dessa ONG e dos benefícios estatais disponibilizados através dela. Com esses 

chapadeiros emerge uma população que se percebe sem dignidade e desonrada, 

porque impedida de ter em suas próprias mãos os destinos de cada indivíduo, de 

cada família e de cada coletividade. 

 A espacialidade estrutrural-relacional pode ser ainda mais compreendida 

nas relações sociais e políticas vividas pelas populações veredeiras sujeitos deste 

estudo. Nas comunidades Mato Grande e Rio Preto essas relações podiam ser 

compreendidas a partir de sua espacialidade e de sua temporalidade. Enquanto 

relações internas às próprias comunidades creio ser possível afirmar que 

ocorreram quatro dinâmicas por meio das quais os membros dessas coletividades 

se articulavam entre si, seja por sentimento de pertença a uma localidade, por 

parentesco e compadrio, por trocas e reciprocidades e, finalmente, por 

compartilharem um mesmo sistema produtivo baseado na apropriação diferenciada 

dos espaços dos territórios familiares e comunais. Essa é uma característica que 

se mantém atualizada no sítio para onde foram transferido e comum às 

comunidades sertanejas do alto médio sanfranciscano.  

As trocas e reciprocidades entre os membros das coletividades de 

populações tradicionais são imprescindíveis para manutenção da reprodução 

física, cultural e social de suas gentes. Sem elas a vida perde todo e qualquer 

sentido, dado que, para falar em uma perspectiva marxista, a infra-estrutura que 

determina a superestrutura dessa população tradicional, é a própria sociedade, ou 

como disse um de seus moradores, “a vida da gente é de acordo com a condição, 

e condição é a quantidade de gente, uns acolitando os outros nas necessidades e 

fora delas”. 

As relações sociais vividas internamente congregavam parentes e 

compadres que não eram iguais entre si, havendo alguma diferenciação entre a 

totalidade dos membros das comunidades Mato Grande e Rio Preto. Uma primeira 

diferenciação está vinculada à criação de gado, que como já afirmado 
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anteriormente, é sinal de riqueza e, como tal, simboliza a diferenciação entre os 

que têm gado e os que não têm. Mesmo entre os que têm gado é possível 

compreender a existência daqueles que possuem um plantel bovino com um 

número significativo de animais e aqueles que possuem um número reduzido de 

gado.   

Outra diferenciação interna diz respeito ao tipo de vínculo que cada família 

mantém com o território familiar, que para Woortmman (1995), no caso das 

populações tipo camponesa, constitui-se como uma relação de honra e hierarquia. 

O território é o patrimônio que materializa a honra da família. Portanto, “família, 

trabalho e terra, nessa ordem social, constituem um ordenamento moral do mundo 

onde a terra, mais que coisa, é patrimônio, isto é, pessoa moral” (1995, 62). Nas 

coletividades Mato Grande e Rio Preto, havia proprietários de terra, como atesta o 

levantamento feito pela FUNATURA, posseiros, agregados – estes como parceiros, 

meeiros e empregados. Assim, a diferenciação existente em relação à terra se 

estruturava pela existência de famílias proprietárias e de famílias não proprietárias 

das terras em que se reproduzia a vida de cada um. 

  Nos tempos atuais, com o assentamento pelo INCRA nas fazendas São 

Francisco e Gentio, todos os moradores da área onde se instalou o Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas são proprietários de glebas de terra. Entretanto, 

emerge no interior das relações sociais dessa coletividade uma hierarquização a 

partir da constituição de dois grupos distintos, um denominado de fazendeiros e 

outro de sem terra. Essas duas denominações informam a existência de um grupo, 

principalmente o que se instalou na área do Gentio, que devido às condições do 

terreno, pode se dedicar à atividade pastoril. Enquanto o outro grupo, por se situar 

em uma área de maior aclividade e declividade e por se situarem em terra fraca, 

denominada por eles de carrasco, não poderem se dedicar à atividade agrícola. 

Para se manterem estão se dedicando, apenas, à produção de farinha e de 

artesanato que vem encontrando demanda junto aos funcionários da ONG que 

coordena a suas vidas. 

 Em resumo, duas dinâmicas distintas estão na base das transformações 

ocorridas na área dos veredeiros que atualmente se encontram assentados pelo 

INCRA nas fazendas São Francisco e Gentio. Nos anos 1970, diversas famílias 

gaúchas financiadas pelo governo federal passaram a ocupar os cerrados do 

noroeste mineiro, em processo rápido e desordenado (Dayrell, 2002) que gerou a 

degradação das condições ambientais e sociais até então existentes. Ao final dos 

anos 1980, buscando homenagear a obra máxima de João Guimarães Rosa, foi 

criado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas para preservar a paisagem 

ficcionalizada. Resulta da articulação destas duas dinâmicas que se imbricam a 
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intervenção exógena que se abateu sobre a população veredeira, que lentamente 

vem sendo conduzida ao seu etnocídio para que renasçam verdadeiramente como 

chapadeiros, mas virtualmente permaneçam como veredeiros. Entretanto, os 

princípios que são organizativos do seu modo específico de vida já não são mais 

atualizados e produzidos para a reprodução individual, familiar e coletiva da 

etnicidade veredeira. 

 

As temporalidades veredeiras  

 Assim como a espacialidade acima discutida, a temporalidade vivida 

atualmente pelos veredeiros da comunidade São Francisco e Gentio é decorrentes 

de processos exógenos que atingiram os seus membros e passaram a produzir 

transformações em seu modo de ser transfigurando-os em chapadeiros dando 

fenecimento à etnicidade veredeira e dependentes de uma entidade ambientalista. 

Se a espacialidade já não é mais veredeira, a temporalidade dominada por sujeitos 

exógenos propicia o retorno do tempo em uma outra elipse, um tempo marcado 

pelo “código do sertão”3. Essa temporalidade vem travestida de modernidade que 

não era condição do tempo de outrora. Daí emerge a denominação dos tempos 

atuais como tempo de carrancismo, a mesma denominação de quando foram 

forçados a saírem da Vargem Bonita nos tempos pretéritos.  

 

Tempo da origem 

Conforme informações de membros da comunidade do Assentamento, o 

início da ocupação da área das comunidades Mato Grande e Rio Preto ocorreu há 

mais de 200 anos. É afirmado que o pequeno povoado de Cajueiro, que marca os 

primórdios da ocupação sertaneja desta área específica é a testemunha da 

antiguidade do processo. Entretanto, a grande maioria dos seus moradores migrou 

da fazenda Larga, nas proximidades da cidade de Januária no segundo quartel do 

século XX, pois na afirmação de um dos moradores e acatada por todos eles, 

“esse povo daqui, se não nasceu lá, é de procedência de Vargem Bonita, em 

Januária”. Há reservas, apenas, três famílias não são descendentes dos migrantes 

fugidos da divisão da fazenda Larga. 

Desde a primeira década do século passado a sociedade regional passou 

por um período de turbulências sociais devido ao início de processos de divisões 

de terras que provocaram revoltas em muitas famílias que foram forçadas a 

transferir sua vida para outros lugares, pois não acompanharam essas divisões. 

                                                 
3
 

 �  Para maior esclarecimento sobre o código do sertão, vide Carvalho Franco (1997) e para o 

tempo do carancismo, vide Correia (1999). 
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Houve também nessa área a revolta de um homem contra os desmandos políticos 

no município de São Francisco quando houve mudança partidária no mando 

estadual seguido por mudança no mando local. Esse homem, que se transformou 

em um personagem histórico conhecido e ainda hoje lembrado, chamava-se 

Antônio Dó4.  Perseguido por um vizinho que viu a família Dó chegar fugindo da 

seca de Pilão Arcado e, devido ao esforço de todos, se tornar economicamente 

sólida. Com a mudança do mando estadual e local, a cobiça do vizinho sobre a 

fazenda com seu gado e áreas agricultáveis, além dos equipamentos de 

beneficiamento construídos desde que se fixaram na área propiciou um longo 

processo de enfretamentos, prisões, julgamento e fuga. Desiludido, Antônio Dó 

formou um bando para lutar se prevenir contra as injustiças sofridas, dentre elas, a 

perseguição por parte de uma tropa da polícia mineira que em Várzea Bonita 

pensando ter dado fim ao fazendeiro revoltoso estuprou mulheres, jovens solteiras 

e adultas casada, humilhou homens e destruiu a maioria das casas do pequeno 

povoado incendiando-as. Também destruiu as lavouras e matou o gado dessa 

população.  

Em seguida tem início na região o que as populações denominam de 

“tempo do agrimensor” ou “tempo da divisão”. Importante salientar que a grande 

maioria das terras norte mineiras não foram cadastradas quando da vigência da 

Lei da Terra de 1.850 que reordenou o sistema agrário brasileiro. Entretanto, após 

a instauração da República e com as terras devolutas que pertenciam à União 

passaram a se vincular aos Estados, em Minas Gerais processou-se a essas 

divisões de terra, sem contudo, resolver definitivamente a titulação das mesmas 

que permanecem pertencendo ao estado. Essas divisões eram contratadas por 

algum fazendeiro ou por um citadino querendo se afazendar, como as terras eram 

devolutas, processou-se a divisão das terras e deu-se partida à formação de 

imensos latifúndios, transformando os posseiros em agregados. Aqueles que não 

aceitavam esta condição migravam para outras áreas em busca de “terras de 

ninguém”. 

No caso da maioria dos membros das comunidades Mato Grande e Rio 

Preto, devido ao não acompanhamento da divisão requerida em 1940, parte da 

família proprietária da fazenda Larga em Vargem Bonita, teve que migrar para 

outras áreas porque tiveram suas terras ocupadas por outras pessoas. Mas outros 

fluxos de migração ocorreram ao longo do século XX para essa mesma região.  

                                                 
4
 

 �  Para conhecimento de sua saga vide, Braz (2006). 
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Por ser uma região de solos ainda pouco explorados, esses migrantes 

formaram um aglomerado de posseiros e trabalhadores rurais que cultivavam a 

terra sem, contudo, possuírem a titulação da terra, mesmo possuindo 

documentação por terem comprado partes de fazendas antigas. No dizer de um 

deles “a terra era solta e eu sou que nem bicho do mato, em qualquer lugar 

empasto”. Ou como nos disse um outro morador,  

eu criei meus filhos em terra solta, nunca paguei meia, 

nunca paguei renda. Pegava uma vereda e um mato para eu 

deteriorar5. Quando a terra já não estava dando para manter 

a família, deslocava-se para outra área que já tinha 

escolhido. Recomeçava tudo outra vez, mas o lugar onde 

deixei para trás, aos poucos, voltava a ser vistoso outra vez. 

 

  Essas migrações propiciaram a formação de um agrupamento humano, em 

meados do mesmo século, localizado entre as fazendas Mato Grande e Larga, 

área que posteriormente viria a ser o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. 

Para Andréa Borghi Jacinto, 

as várias famílias encontram-se espalhadas e dispersas pelo 

Parque. Aparentemente, não há “comunidades”, ou 

povoados. Existe, porém, uma organização e um padrão de 

ocupação espacial, que trazem muitas semelhanças com os 

“bairros rurais”. Ou seja, existe uma unidade de 

agrupamento que constitui grupos rurais de vizinhança, 

ligados pelo sentimento de localidade, por laços de 

parentesco, pelo trabalho da terra, por trocas e 

reciprocidades (1998, 45). 

 

Ainda traumatizados pela violência do tenente Felão da Polícia Militar de 

Minas Gerais e forçados à diáspora pela divisão da fazenda Larga é na andança 

pelo sertão que essa população com seus antepassados desloca-se em busca de 

terras de ninguém para se fixar, dando origem a um mundus social formador de 

uma etnicidade específica, a veredeira. Decorre da migração dos antepassados e 

de alguns membros do Assentamento São Francisco e Gentio a instituição de uma 

temporalidade denominada por eles como o tempo da origem 

                                                 
5
 

 �  Importante notar que o termo deteriorar aqui não tem o significado de “danificar ou estragar”, 

mas realizar o manejo da vereda que, colocada em pousio ou abandonada, logo retomava a condição 

anterior. 
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Tempo do carrancismo 

Em seu estudo sobre as comunidades impactadas pelo Parque Nacional 

Grande Sertão Veredas, Cloude Correia informa tratar-se de uma categoria 

temporal por meio da qual os membros das comunidades sertanejas narram sua 

história, uma história “que traz em si uma série de valores do passado quase não 

existentes mais nos dias atuais” (2002, 48). Esse tempo é narrado como uma 

época de revoltas, como a da coluna Prestes que passou pela região, como a de 

Antônio Dó contra os processos de divisões de terra solicitados por algum 

fazendeiro e nos quais os sertanejos de menores condições sociais perdiam suas 

terras, mas, também, como uma época de festas, como as de Santos Reis, a de 

Santo Antônio na Serra das Araras em que se vivia festivamente a coletividade 

local e a coletividade micro-regional. Além desses conteúdos, o tempo do 

carrancismo informa, ainda, o sistema produtivo tradicional em que o manejo das 

veredas, com o “esgotamento” e a queimada em tempo certo da seca, e a caçada 

necessária para suplementar a alimentação eram praticados por todos. 

E, finalmente, no tempo do carrancismo a terra era livre e apropriável, para 

esse mesmo autor, “nem todas as terras eram de fazendas, e os poucos 

fazendeiros, ou donos, que existiam, permitiam que as pessoas morassem nas 

suas terras durante vários anos sem pagar pela área ocupada, ou seja, quem tinha 

terra morava, quem não tinha morava” (Correia, 2002: 51).  

A categoria tempo do carrancismo operacionaliza-se como um referente a 

partir do qual o tempo presente é lido, por todos os valores acima mencionados, “o 

tempo do carrancismo tem sido percebido, por este e por outros motivos, como um 

tempo melhor que o tempo presente, ou tempo dos direitos” (Idem, ibidem: 52). 

No tempo do carrancismo, é possível ler a partir da argumentação de Costa 

e outros (1990), que a vida social dos sertanejos norte mineiros em geral e, creio, 

dos veredeiros em particular, é marcada pela articulação do sistema das 

populações tradicionais com as grandes fazendas e seus proprietários. Estruturado 

em ritmo lento, esse sistema de relações sociais se organizava na existência de 

grandes fazendas com seus agregados e uma produção mercantil, e de 

populações tradicionais com pequenas posses, com um sistema baseado na 

produção e reprodução material da família e da coletividade no qual, agricultura, 

pecuária e extrativismo se imbricavam para garantir a vida de cada um, da família 

e da coletividade. Entre eles, apesar da independência de cada um, ocorre a 

manutenção de relações, possibilitando considerar o conjunto como um “todo 

econômico”.  



 

 

187 

Durante o Império e, depois, atualizada na República, a segurança interna do país 

foi realizada pela Guarda Nacional. O governo imperial nomeou grandes 

fazendeiros com patentes militares, propiciando a emergência de lideranças 

dotadas do uso legítimo da força em prol da segurança interna. Muitos fazendeiros, 

vendo-se colocados em uma posição de mando e dotado do poder de utilização da 

força passaram a cometer desatinos e a submeter a população do seu território de 

mando aos seus interesses. Outros, estabeleceram relações de compadrio com as 

populações tradicionais construindo uma grande parentela instituindo-se como um 

mediador entre essas populações e o Estado numa perspectiva paternalista por 

meio de troca de favores, como informa Queiroz (1976) e Leal (1976) em seus 

estudos sobre mandonismo local e coronelismo.  

 Na região das veredas do grande sertão, há a história de um certo Ramiro 

Gomes, morador do Sítio do Meio, que sendo membro de família forte carreou para 

si o uso do poder da força, como recorrente no período do coronelismo.  As 

histórias desse “coronel” sertanejo narra episódios de violência cometida contra as 

gentes da região e as trapalhadas que o destino lhe reservou, modernizaram-se as 

relações sociais e políticas, porém ele não se modernizou e tendo feito 

empréstimos bancários para custear as atividades da fazenda, acabou perdendo a 

mesma para o banco credor. E, no dizer, da “gente das veredas”, ficou mais pobre 

que filho de cachorro.  

 Mas o que interessa reter, aqui, é que no tempo do carrancismo as relações 

sociais e as relações políticas vividas com os fazendeiros eram marcadas pela 

violência, mas também pela conjugação dos sistemas produtivos das populações 

tradicionais e dos grandes fazendeiros, possibilitando a constituição de todos 

econômicos em cada área onde estas relações se imbricassem. 

 

Tempo do ambientalismo e do conservacionismo 

Na implantação do referido parque, conforme estudo desenvolvido por 

Correia (1999), a implantação do mesmo gerou diversos conflitos envolvendo três 

categorias sociais, cada uma com perspectiva diferenciada frente à ação do 

Governo Federal para viabilizar a preservação desse importante sítio para a nação 

brasileira, ou seja, os conservacionistas, os gaúchos e os mineiros. Enquanto os 

gaúchos causavam grande impacto sobre o Cerrado e passaram a se verem 

impedidos ou limitados em suas práticas produtivas, os conservacionistas se 

posicionaram contra o modelo de agricultura praticada pelos primeiros, por 

perceberem que a integridade da área a ser preservada encontrava-se 

comprometida. E, finalmente, os mineiros, que conforme Dayrell, eram as 

populações que “paradoxalmente, foram as que permitiram, como resultado de 
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uma matriz diferenciada de apropriação dos Cerrados, a manutenção de condições 

ambientais preservadas para a criação do parque” (2002: 05).  

 No cerne do conflito, os conservacionistas posicionavam-se com 

fiscalização rigorosa e restrições frente aos gaúchos, devido às praticas produtivas 

ditas modernas, e aos mineiros, no exercício das formas tradicionais de seus 

sistemas produtivos, limitando suas possibilidades de reprodução física e social 

mantidas, até então, autônomas. 

 Se frente aos gaúchos a própria natureza contribuiu para minimizar o 

impacto do sistema produtivo monocultor de soja, capim ou outros cultivares pela 

escassez de chuva, conforme nos disseram diversos moradores da cidade de 

Chapada Gaúcha durante a coleta de dados que deu origem ao Inventário 

Nacional das Referências Culturais da comunidade do Assentamento São 

Francisco e Gentio, frente aos mineiros os impactos da criação, implantação, 

ampliação e consolidação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas tomou outra 

dimensão. As restrições impostas pelo aparelhamento conservacionista federal e 

estadual vem forçando a impossibilidade da atualização do conhecimento 

secularmente construído na apropriação e manejo do ambiente que articula 

veredas e chapadas e a fixação dessa população naquela que consideram a pior 

área para o desenvolvimento de qualquer sistema produtivo, os carrascos, como já 

informado anteriormente. 

 Como nosso foco de atenção é a população tradicional retirada da área do 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas e alocada pelo Instituto Nacional de 

Reforma Agrária nas antigas fazendas São Francisco e Gentio, nossa leitura 

considera o momento vivido pelos mesmos como crucial. Antevemos, se o 

processo em curso não viabilizar a introdução de práticas alternativas de manejo 

da natureza na vida desses sertanejos, a perda do conhecimento da 

biodiversidade das veredas e dos cerrados de que são possuidores e a 

possibilidade de degradação das veredas e dos rios que drenam a área do 

Assentamento São Francisco e Gentio. Como as gerações detentoras desse 

conhecimento não são eternas e como esse conhecimento não é atualizado pelas 

gerações novas e com a introdução de práticas modernas de agricultura, como a 

moto-mecanização e a utilização de adubação química em uma terra com 

baixíssima existência de solo em áreas de declive, o assoreamento das veredas 

acena de um futuro não muito distante, enquanto assistimos a transformação 

dessa população tradicional que passam de veredeiros a chapadeiros. 
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Tempo do novo carrancismo 

É possível, ainda, compreender a emergência de uma nova temporalidade 

vinculada ao ambientalismo e conservacionismo, o tempo do novo carrancismo.  

 Após a Constituição Federal de 1988, quando o direito ao voto foi estendido 

aos analfabetos, as relações sociais e políticas sofreram transformações, 

instaurando na vida das “gentes das veredas” uma categoria temporal recorrente 

no interior do país, o tempo da política. Moacir Palmeira estudando essa categoria, 

afirma que “está em jogo um certo calendário, um recorte social do tempo, com 

implicações objetivas quanto àquelas que decorrem da delimitação do plantio e da 

safra, ou do tempo das festas e da Quaresma” (1996: 43). Para ele, nesse tempo, 

as municipalidades se dividem, sendo as eleições o momento crucial na vida das 

comunidades, devido à necessidade de incorporação de um número maior de 

pessoas a cada facção em disputa. A forma de adesão que compromete cada 

família que expõe o cartaz de seu candidato afirmando sua posição, requer por 

parte dos eleitores ganhos que só são possíveis na instauração do tempo da 

política ou tempo das eleições na vida local.  

 Situados na periferia do poder local, os ganhos dos membros das 

comunidades das populações tradicionais tanto podem ser bens coletivos, o 

transporte escolar para as crianças em idade escolar, por exemplo, ou bens 

individuais, canos para viabilizar a colocação de água em cada moradia, por 

exemplo, só ocorrem nessa temporalidade socialmente vivida. Durante esse tempo 

de buscas de adesão de eleitores são feitas promessas em troca de voto, na visão 

de um veredeiros transferido das Comunidades Mato Grande e Rio Preto, “ele veio 

e fez um discurso imenso e bonito sobre as promessas, que não saiu do lugar e 

nem perto daqui chegou”.  

Fora desse tempo, bianual, em relação ao poder local, as veredeiras e os 

veredeiros, encontram-se situados fora de ganhos, principalmente coletivos. A 

ausência de um mediador político da comunidade, ou seja, um vereador, que 

sendo membro da comunidade a represente, propicia a manutenção dessa 

situação de exclusão aos benefícios advindos da administração local e, mesmo, 

estadual ou federal. 

 O acesso a direitos que antes não sonhavam em possuir, propiciou à 

população veredeira denominar a temporalidade hodierna de tempo dos direitos. 

Mas imbricada a esta temporalidade, as gentes das veredas falam de uma outra 

temporalidade, a do novo carrancismo. Essa denominação é discutida em boca 

chiusa, pois teme represálias dos “novos coronéis”.  
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 Se no tempo do carrancismo os aspectos que marcam essa temporalidade 

são: revoltas isoladas dos subalternos, ocupação de áreas livres e apropriáveis, 

desmandos do coronel e festividades coletivas. O tempo do neocarrancismo é lido 

a partir de acontecimentos que podem ser compreendidos como semelhantes aos 

aspectos que marcavam o carrancismo tradicional. Atualmente os subalternos de 

revoltam e marcham sobre Brasília, ocupam fazendas não produtivas, sofrem a 

violência de Estado e surgem novas festividades organizadas por entidades 

vinculadas ao poder estatal. 

 A ocupação das fazendas São Francisco e Gentio ocorreu por meio de 

invasão após vistoria do INCRA e incentivada pela FUNATURA, devido à tentativa 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso coordenar um grupo de 

trabalhadores sem terra para se fixar na área. O uso da violência de Estado se 

deve ao aprisionamento de alguns membros da coletividade por infringir as normas 

modernas de conservação e proteção ambiental.  

Na visão dos sertanejos retirados das terras onde viveram por décadas, 

onde seus ancestrais viveram, foram utilizados os mecanismos de Estado, ou seja, 

o uso legítimo da força. No imaginário do sertão, polícia não é para homem 

honrado, mas para ladrão. Dentro dessa lógica, ser envolvido com a polícia é 

tornar-se um ser desonrado aos olhos da comunidade e para a manutenção das 

relações sociais a manutenção da honra é fator imprescindível, pois homens 

honrados apenas se relacionam com homens honrados. 

 Em suas relações políticas com os organismos de Estado e da Sociedade 

Civil organizada em defesa da natureza, esses sertanejos posicionam-se 

indignados, para eles “não invadimos o IBAMA, mas o IBAMA invadiu a terra 

nossa”, ou “a gente não estava fazendo trapizanga para eles mandarem a polícia 

armada para fazer uma guerra contra a gente que é só trabalhador”.  E, ainda, “na 

criação do Parque eles não entraram em acordo com o povo. O que eles fizeram 

foi macetar o povo até forçar a saída do povo de lá. Isso foi muito desumano”. Por 

último, “a gente é um povo honrado e ter que ver a polícia entrando na casa da 

gente e pisando na gente não foi uma coisa digna. Nós não merecíamos isto, pois 

somos filhos de Deus e seres humanos”.  

 Do ponto de vista dos organismos de Estado e da Sociedade Civil em 

defesa das veredas, chapadas e animais na área do Parque Nacional Grande 

Sertão Veredas há que considerar o processo de sua emergência como atores 

significativos na vida dessa população tradicional. 

 Na visão de membros dessa comunidade sertaneja, os funcionários desses 

organismos “aproveitaram muito da humildade das pessoas daqui, que não sabiam 

nada de nada das coisas deles, de lá. Depois é que a gente começou a acordar”. 
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Nos primórdios dessa relação interventora na vida das veredeiras e veredeiros 

guardiões das veredas do Grande Sertão, “eles nos enganaram. Chegaram aqui 

procurando bichos, sapo, cobra, borboleta e depois passaram a perna em nós”. 

Com a chegada dos organismos de Estado e da Sociedade Civil organizada em 

defesa da natureza, além da procura de répteis, animais e insetos, recorreu-se aos 

detentores do saber construído social e coletivamente para terem acesso à sua 

biodiversidade e aos animais, répteis e insetos. Em nenhum momento foi 

considerado reconhecimento da existência de lógicas humanas diferenciadas no 

trato com a natureza, a do capitalista que constrói uma geografia distinta da 

existente na paisagem e a das populações tradicionais que em muito se aproxima 

da lógica ambientalista, enquanto uma é baseada na separação entre o humano – 

cindido entre produtores de mercadoria e proprietários de força-de-trabalho – e 

outra com um lógica de articulação, vinculação e simbiose entre a natureza e a 

humanidade e, por isso, população tradicional, conhecedora da biodiversidade das 

veredas e chapadas de uma parte do Grande Sertão: Veredas. 

 Há que considerar que, como já discutida por Andréa Borghi Jacinto (1998) 

em sua dissertação de mestrado, ocorreu um confronto de duas ordens morais 

distintas e opostas, enquanto uma relacionava-se com a natureza, manejando-a 

tradicionalmente, para reproduzir o humano e reproduzir a natureza, a outra se 

relaciona com a natureza no sentido de preservá-la para as gerações futuras sem 

considerar as gerações presentes. Como afirmado por Carlos Dayrell, 

“paradoxalmente, foram [as populações que residiam ou ainda residem no interior 

do Parque] as que permitiram, como resultado de uma matriz diferenciada de 

apropriação dos cerrados, a manutenção de condições ambientais preservadas 

para a sua criação” (2002: 5). É interessante salientar que a compreensão da 

existência dessas lógicas distintas é compartilhada pelos sertanejos vivendo na 

comunidade do Assentamento São Francisco e Gentio, para eles, 

 

A forma que a gente sabe plantar não é errada, mas o 

IBAMA não deixa. Meu avô, meu bisavô sempre plantaram 

assim, iam mudando de lugar e não degradavam a vereda. 

O que acaba com o meio ambiente é o latifúndio, não é o 

pequeno agricultor não.  

 

 No confronto dessas duas ordens morais distintas, emergiu uma nova 

temporalidade, a do novo carrancismo, que em uma outra elipse do tempo, atualiza 

em outras dimensões, os aspectos que marcaram o carrancismo “tradicional”. 
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 A entidade ambientalista que assessora essa população, colocando-se 

como intermediária entre ela e o Estado para angariar benefícios coletivos 

advindos de políticas públicas, como os “coronéis” de antigamente, tem criado 

dependência mais que apoiado ações que propiciem que as gentes das veredas 

neste tempo de direitos possam andar com as pernas próprias. Há, ainda, a 

submissão à lógica somente ambientalista que se opõe à lógica tradicional, ao 

mesmo tempo em que propicia o desmantelamento da reprodução física, cultural e 

social dos indivíduos e da comunidade. A hierarquização da diferença evidencia 

essa dependência construída, não mais veredeiros, mas fazendeiros e sem terra. 

 A equipe de ambientalista não consegue, por falta de ação sistêmica e 

sistemática, apesar dos planos e projetos elaborados e financiados pelo governo 

federal, desmontar o desmantelamento do sistema tradicional. A ação 

insistentemente implementada está voltada para a ação cultural centrada nas 

manifestações culturais apresentadas perfomaticamente em eventos criados para 

alimentar um turismo cultural. A cultura tradicional está inviabilizada por leis que 

não respeitam as diferenças culturais e nem os manejos da natureza praticados 

pelas populações tradicionais, preservadores e produtores da natureza e das 

populações tradicionais mesmo.  

 A cultura é um fato social, uma construção humana existente em todos os 

cantos e recantos do planeta, enquanto fato social pode ser lido. Por mais que 

ocorram posicionamentos contrários à perspectiva de uma leitura antropológica do 

modo de vida de grupamentos humanos, a noção de cultura construída pelos 

antropólogos permite ler a realidade desses mesmos grupamentos e, como tal, ela 

se constitui uma teia de significados a partir do qual o viver é possível como na 

perspectiva geertziana. Ou de outra forma, aquelas questões que são importantes 

para quem as vive e que delas fala e delas não consegue se afastar por nelas se 

estar enredado.  

 

Considerações Finais 

 Diversas temporalidades marcam a trajetória das populações veredeiras 

que vêm sendo transformadas em chapadeiras. Há o tempo de origem, emergido a 

partir do abandono no tempo da divisão e do tenente Felão. Há o tempo do 

carrancismo quando os coronéis da Guarda Nacional usando de violências ou 

intermediando benefícios do Estado para as populações interioranas mandavam e 

desmandavam no sertão. Há o tempo dos direitos emergidos após a Constituição 

de 1988 que propiciou tornarem-se cidadãos, pois passaram a deter o título de 
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eleitor6 que lhes abriu a possibilidade de receberem benefícios dos governos 

municipal, estadual e federal. Nesse mesmo tempo, a implantação do Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas propiciou serem beneficiados com alguns 

benefícios e direitos por meio da ação da FUNATURA que se coloca como 

intermediária entre a população veredeira retirada do parque e os governos e suas 

políticas públicas. E, por fim, a temporalidade que atualiza em uma outra elipse do 

tempo, o tempo do carrancismo, quando os aspectos que o marcavam são 

revividos de outras formas. Resulta nesta trajetória o etnocídio dos veredeiros e a 

emergência de uma outra etnicidade, os chapadeiros federais7, uma população 

vinculada ao governo federal por meio de uma entidade ambientalista que media a 

relação população e Estado. 
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AS REDES DE COMERCIO SOLIDÁRIO NO ALTO E MÉDIO SÃO FRANCISCO. 

 

Geisa Daise Guimiero Cleps1 

 

Introdução  

Na atualidade, a aceleração e as transformações sociais, culturais e 

econômicas revelam novas formas de se produzir e organizar o espaço. Mais do 

que nunca o conhecimento e o domínio das técnicas são essenciais para o 

entendimento das formas de estruturação e funcionamento do tempo-espaço. 

Nesse sentido, o consumo material e imaterial, alimentado pelo fluxo 

constante de informações, ordena as relações entre os indivíduos estabelecendo 

novas formas de pensamentos, de ações, de poderes e de paisagens sociais pelo 

espaço.  

As novas técnicas criadas, principalmente a partir da década de 1990, 

unificaram lugares e, ao mesmo tempo, acabaram por aumentar ainda mais as 

desigualdades sociais, econômicas e espaciais. Proporcionaram também um 

processo de acumulação de capital ainda mais acirrado. 

Nesse contexto, o capitalismo enquanto modo de produção que permanece 

em cena há alguns séculos, na atual fase de internacionalização, depara-se com 

formas de resistência, pois se trata de um modelo sustentado por desigualdades e 

injustiças. Tal fato obriga as pessoas a procurarem alternativas para o problema do 

desemprego e da miséria. Uma dessas soluções é a Socioeconomia Solidária. No 

entanto, essas soluções alternativas à miséria e ao desemprego ou ao capitalismo 

e a globalização, sofrem repressão, seja porque vão contra a lógica dos mesmos, 

seja porque, por se tratar de resistência ao sistema econômico, não são 

conhecidas pela maior parcela da população e, também, por não serem 

favorecidas, reconhecidas e respeitadas pelo poder político.  

Desta forma, na atualidade, intensifica-se uma outra forma de economia 

cujo principal objetivo consiste em garantir a sobrevivência de uma parcela 

excluída social e economicamente do país. Tal processo é denominado por 

Socioeconomia Solidária ou Economia Solidária.  

Esta pesquisa tem como principal objetivo identificar e espacializar os 

principais empreendimentos de socioeconomia solidária existentes na região do 
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Alto e Médio São Francisco. Para atender tal objetivo realizou-se um levantamento 

do referencial teórico e empírico sobre a temática, o que possibilitou a geração de 

um banco de dados sobre instituições que desenvolvem ou apóiam o comércio 

solidário em Minas Gerais e, mais especificamente, na região mencionada. Foram 

realizadas também várias pesquisas e consultas em Instituições Governamentais, 

Estatais e Organizações Não-governamentais. Dentre estas se destacam a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES); o Sistema de Informações 

de Economia Solidária (SIES); a Rede Solidária; o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES); o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e as publicações do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

A partir do levantamento das instituições que desenvolvem o comércio 

solidário no Brasil, em Minas Gerais e no Alto e Médio São Francisco, foi realizado 

um mapeamento das redes de comercialização, a fim de demonstrar os fluxos de 

comércio de tais redes. Para isso, utilizou-se trabalhos já produzidos e publicados 

a exemplo artigos referentes ao comércio solidário e também de alguns mapas 

encontrados no Atlas da Economia Solidária no Brasil (SIES – 2008). 

 

O comércio solidário 

Também conhecido como comércio justo ou eqüitativo, o comércio solidário 

surgiu na Europa no século XX como uma possível tentativa de inserir o pequeno 

produtor no mercado. Foi uma forma encontrada pelos países desenvolvidos de 

contribuir para a melhoria das condições econômicas e sociais dos países mais 

pobres.  

Através do comércio solidário tanto os trabalhadores rurais quanto os 

trabalhadores urbanos são beneficiados, pois há uma eliminação ou redução no 

número de atravessadores e, também, o preço pago aos produtos solidários é 

maior que os dos outros produtos tradicionais. A esse preço diferencial 

convencionou-se a denominação de Premium price. Esta forma de comercialização 

tem como principais propostas: o desenvolvimento social; a preservação 

ambiental; a criação de relações iguais entre produtores, comerciantes e 

consumidores; a aproximação entre o produtor e o consumidor; a garantia dos 

direitos de trabalhadores; a garantia do preço justo pago ao produtor, dentre 

outros.  

Por se tratar de uma prática comercial recente, o comércio solidário ainda é 

restrito a alguns produtos, como, por exemplo, produtos agrícolas e artesanato. O 

mercado também é restrito para essa nova modalidade comercial. Porém, o que se 

observa é uma tendência na expansão das áreas de atuação do comércio 

solidário, bem como o aumento dos consumidores desses produtos diferenciados, 
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o que é verificável com o aumento da renda gerada pela socioeconomia solidária 

em todo Brasil e, também, pelo aumento no número de pessoas envolvidas com a 

mesma. Segundo dados da Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

em 2007, cerca de um milhão de pessoas estavam envolvidas com a 

socioeconomia solidária no país, e de acordo com a mesma fonte, a 

socioeconomia solidária gerou um rendimento anual de cerca de oito bilhões de 

reais.  

Dessa forma, observa-se que inserir o produtor no mercado através da 

comercialização de seus produtos é uma forma muito mais eficaz de promover o 

desenvolvimento social do que investir em políticas assistencialistas, que pouco 

contribuem para o desenvolvimento econômico do país. 

A prática do comércio solidário vem trazendo bons resultados, isso pode ser 

observado, dentre outros fatores, pelo aumento das exportações e, também, pelo 

aumento no poder de compra. Porém, observa-se também a falta de incentivo à 

prática do comércio justo, principalmente por parte dos governantes. 

O comércio solidário é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2004), que o define como: 

[...] uma estratégia mundial para diminuição da pobreza e de 

fortalecimento do desenvolvimento sustentado, o Comércio 

Justo vem conseguindo gerar oportunidades para produtores 

que, até então, estavam sendo explorados economicamente 

ou encontravam-se à margem do chamado comércio 

convencional. Além disso, pelos exemplos colhidos em 

outros países, o Comércio Justo vem possibilitando maior 

transparência nas relações comerciais, tornando todos que 

participam do processo muito mais parceiros do que 

concorrentes. 

 

Um outro conceito difundido sobre o comércio solidário é o entendimento do 

mesmo baseado num tripé sustentado por três pontos: o econômico, o social e o 

ambiental. Assim, o comércio solidário deve ser economicamente viável, ou seja, 

os produtos comercializados devem ser atrativos e interessantes para o 

consumidor, pois, caso contrário, não haverá a comercialização. Um outro fator 

interessante é a questão social, pois com tal prática comercial tenta se inserir os 

produtores no mercado de trabalho, dando-lhes a oportunidade de obterem renda 

com os resultados do seu próprio trabalho. 

Além dessas questões já abordadas, outra preocupação do comércio 

solidário é com a questão ambiental, sendo pautado nos princípios de 
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desenvolvimento sustentável, em que as atividades do presente não 

comprometerão os recursos necessários no futuro. Contudo, o que se observa é 

que encontrar todos essas características reunidas em um único empreendimento 

se torna difícil, o que normalmente se encontra são alguns desses fatores em 

determinadas lojas ou pontos de comercialização. 

 

A Socioeconomia Solidária 

O comércio solidário é apenas uma das fases da socioeconomia solidária 

ou economia solidária. Entende-se por socioeconomia solidária, basicamente: o 

trabalho coletivo, através de associações, cooperativas ou grupos informais, que 

sejam suprafamiliares; a solidariedade, da qual espera-se que os resultados do 

trabalho sejam divididos de maneira justa entre os membros do grupo, tendo como 

princípio o fato de que a socioeconomia solidária não trabalha tendo como objetivo 

principal o lucro, e sim com o excedente ou a sobra; a autogestão, onde os 

próprios membros do grupo devem gerir o empreendimento e, para que isso 

ocorra, deve-se eleger um líder para coordenar o trabalho de todo o grupo; o 

desenvolvimento de uma atividade econômica, pois como o empreendimento, na 

maioria dos casos, é a única fonte de renda dos trabalhadores, deve ter como 

objetivo garantir que as necessidades básicas do cidadão sejam atendidas, porém 

existem empreendimentos que não resultam em fonte de renda para os 

trabalhadores, embora garantam sua sobrevivência, são empreendimentos 

voltados para o autoconsumo. 

Tal fato tem levado as pessoas a procurarem soluções para o problema do 

desemprego e da miséria. Uma das soluções que têm sido apontadas é a 

socioeconomia solidária. Mas, essas soluções alternativas à miséria e ao 

desemprego ou ao capitalismo e a globalização, sofrem repressão, seja porque 

vão contra a lógica dos mesmos, seja porque, por se tratar de resistência ao 

sistema econômico, não são conhecidas pela maior parcela da população e 

também por não serem favorecidas, reconhecidas e respeitadas pelo poder 

político. 

 Segundo Santos, (2003) existem os “processos hegemônicos e os 

processos hegemonizados”. Sendo que tal autor vai mais além, e defende a idéia 

que: 

[...] os processos não hegemônicos tendem seja a 

desaparecer fisicamente, seja a permanecer, mas de forma 

subordinada, exceto em algumas áreas da vida social e em 

certas frações do território onde podem manter-se 

relativamente autônomos, isto é, capazes de uma 
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reprodução própria. Mas tal situação é sempre precária, seja 

porque os resultados localmente obtidos são menores, seja 

porque os respectivos agentes são permanentemente 

ameaçados pela concorrência das atividades mais 

poderosas. (Santos, 2003, p. 35) 

 

 Ainda segundo Santos (2003, p.65), “A globalização mata a noção de 

solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e, como se 

voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade política e 

particular a um quase nada”.  

 Esse contexto contribui para a intensificação de outra forma de economia, 

ou seja, de uma forma de se garantir a sobrevivência de uma parcela excluída 

social e economicamente do país, sendo essa denominada por socioeconomia 

solidária ou economia solidária. Embora a denominação, socioeconomia solidária, 

dada a essa prática seja recente, o trabalho coletivo, seja na produção, seja na 

comercialização, sempre existiu nas sociedades. Nesse sentido, segundo dados 

da Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2005, cerca de um 

milhão de pessoas estão envolvidos com a socioeconomia solidária no Brasil. 

 Entende-se por socioeconomia solidária, basicamente: trabalho coletivo, 

através de associações, cooperativas ou grupos informais, que sejam 

suprafamiliares; solidariedade, que os resultados do trabalho sejam divididos de 

maneira justa entre os membros do grupo, tendo como princípio o fato de que 

socioeconomia solidária não trabalha tendo como objetivo principal o lucro, e sim 

trabalha com o excedente ou a sobra; autogestão, os próprios membros do grupo 

devem gerir o empreendimento e, para que isso ocorra, deve-se eleger um líder 

para coordenar o trabalho de todo o grupo; desenvolvimento de uma atividade 

econômica, pois como o empreendimento, na maioria dos casos, é a única fonte 

de renda dos trabalhadores, deve ter como objetivo garantir que as necessidades 

básicas do cidadão sejam atendidas, porém existem empreendimentos que não 

resultam em fonte de renda para os trabalhadores, embora garantam sua 

sobrevivência, são empreendimentos voltados para o autoconsumo. 

 França e Dizimira (1999, p. 146) definem como economia solidária, como 

sendo, 

[...] uma designação que se faz a certas experiências 

associativas caracterizadas pela pluralidade e hibridação na 

suas dimensões econômicas, social e política, perpassadas 

por lógicas habitualmente opostas, como mercado-Estado-

dádiva, interesse-gratuidade, liberdade-obrigação. Ou seja, 
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economicamente designa realidades micro-sociais que 

mesclam formas de economia mercantil, correspondendo à 

economia de mercado; não mercantil, que refere-se à 

economia da redistribuição ou estática; não monetária, a 

qual compreende um vasto campo de atividades, tais como 

a autopromoção e o voluntariado. 

 

 Dessa forma, observa-se que a socioeconomia solidária não está ligada à 

lógica de mercado, como a economia tradicional que tem como característica a 

obtenção cada vez maior de lucro. Essa outra economia tem como preocupação 

central a questão social, porém não descarta a questão econômica, política e 

ambiental, buscando atender as necessidades básicas dos cidadãos. 

As experiências de economia solidária deram origem aos empreendimentos 

econômicos solidários, sendo estes o local onde ocorre a produção e, em alguns 

casos, a comercialização dos produtos resultantes do trabalho coletivo e 

autogestionário.  

De acordo com Singer (2003, p.116), 

Economia Solidária é hoje um conceito amplamente utilizado 

dos dois lados do Atlântico, com acepções variadas, mas 

que giram todas ao redor da idéia da solidariedade, em 

contraste com o individualismo competitivo que caracteriza o 

comportamento econômico padrão nas sociedades 

capitalistas. O conceito se refere a organizações de 

produtores, consumidores, poupadores, etc., que se 

distinguem por duas especificidades: (a) estimulam a 

solidariedade entre os membros mediante a prática da 

autogestão e (b) praticam a solidariedade para com a 

população trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos 

mais desfavorecidos. 

 

 Como se pode observar a partir do exposto, o conceito de socioeconomia 

solidária ainda está em processo de consolidação. Desse modo, diferentes 

definições são apresentadas por diferentes autores de várias áreas da ciência. Um 

desses conceitos, definidos por Vasconcelos (2007, p. 269), o qual utiliza como 

referencial Gaiger, compreende a socioeconomia solidária como: 

Segundo Gaiger (2000), a Economia Solidária pode ser 

caracterizada a partir das práticas de autogestão e 

cooperação usadas nos empreendimentos autogestionário, 
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que alteram o princípio e a finalidade da extração do 

trabalho excedente encontrados na empresa capitalista, já 

que tais empreendimentos se assentam na unidade entre a 

posse e o uso dos meios de produção. Nesses 

empreendimentos: o funcionamento possui como premissa a 

propriedade social dos meios de produção, sendo vedada a 

apropriação individual desses meios ou sua alienação 

particular; o controle e o poder de decisão pertencem de 

forma paritária à associação dos trabalhadores; a gestão é 

determinada pelo conjunto dos trabalhadores, que 

organizam o processo positivo, operam as estratégias 

econômicas e decidem sobre o destino do excedente 

produzido.  

 

Arruda (2004), define a Economia Solidária como uma nova proposta de 

organização e gestão de toda a vida social na busca de “outra socioeconomia 

global” que busque a criação e a consolidação de novas relações interpessoais, 

inter-grupais, inter-institucionais, políticas éticas, em direção a um “novo ser 

humano”, por meio da superação da alienação nas relações sociais, através do 

auto-desenvolvimento integral, individual e coletivo. 

Para Mance (2002, p.20), a Economia Solidária deve ser considerada como 

uma consistente base para uma nova forma de organização de toda a vida social, 

tanto em escala local, regional, nacional ou mesmo planetária. Segundo ele, o 

consumo solidário é entendido como: 

[...] aquele praticado em função não apenas do próprio bem-

viver pessoal, mas também do bem-viver coletivo, em favor 

dos trabalhadores que produziram aquele bem ou serviço e 

da manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Trata-se 

pois do consumo em que se dá preferência aos produtos e 

serviços da economia solidária em vez de consumir produtos 

de empresas que exploram os trabalhadores e degradam os 

ecossistemas. O consumo solidário é praticado também com 

vistas a contribuir na geração de postos de trabalho que 

possam ser ocupados pelos que estão desempregados, 

assegurando-lhes condições dignas de vida. Além disso, 

preserva o equilíbrio dos ecossistemas e melhora o padrão 

de renda de todos os que participam das redes solidárias, 
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combatendo-se assim a exclusão social e a degradação 

ambiental.( MANCE, 2003, p. 45-46) 

 

 Portanto, o consumo solidário além de atender as necessidades dos 

consumidores, contribui também para a manutenção do trabalho coletivo e dos 

EES, sendo que, é através da comercialização que os grupos de trabalho se 

mantêm.  

Cabe destacar ainda a participação de consumidores solidários, bem como 

o reduzido número desses consumidores.  Em relação aos mesmos observa-se 

uma diferenciação desses comparando-se aos demais consumidores. Nesse 

sentido, os consumidores solidários, geralmente pagam um valor um pouco maior 

para consumir os produtos resultantes da economia solidária, visto que esses 

produtos são diferenciados, foram produzidos seguindo padrões diferenciados 

como a preocupação com a questão ambiental e a social. 

A finalidade maior dos empreendimentos de economia solidária é a 

comercialização dos produtos, não sendo observado no caso de grupos que visam 

apenas ações voltadas para a autosubsistência ou o autoconsumo. No Brasil, a 

socioeconomia solidária também constitui uma realidade. Conforme o que se 

segue. 

 

O Comércio Solidário no Brasil 

No Brasil esta prática comercial iniciou-se, efetivamente, em 1999 com um 

grupo de agricultores nordestinos, do município de Mossoró (RN), difundindo-se, 

posteriormente, para outras regiões. As Organizações Não-Governamentais, 

preocupadas com o desenvolvimento social, como a Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional (FASE), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE), Instituto Marista de Solidariedade (IMS), são algumas das 

principais incentivadoras do comércio solidário no país. 

Segundo o Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário, os 

princípios do comércio solidário no país são: o fortalecimento da democracia; o 

respeito à liberdade de opinião e de organização; as condições justas de produção 

e de comercialização; o apoio ao desenvolvimento local e sustentável; o respeito 

ao meio ambiente e aos direitos das mulheres, das crianças, dos grupos étnicos e 

dos trabalhadores (as); e, por fim, a informação ao consumidor.  

No Brasil existem algumas instituições que têm suas práticas voltadas 

exclusivamente em prol do comércio solidário. Como exemplos destacam-se a 

Viva Rio e o Faces do Brasil. Porém, o maior incentivo à prática desse tipo de 

comércio ocorre por parte de algumas ONG‟s, preocupadas com o 
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desenvolvimento social, que dentre outras ações, apóiam o comércio justo. No 

entanto, existem também associações e cooperativas, principalmente do setor 

agropecuário, que defendem e se beneficiam de tal modalidade de comércio. 

Atualmente, as principais formas deste tipo de comercialização no Brasil 

são as feiras locais ou itinerantes, as cooperativas de compra, as vendas 

institucionais, as trocas de mercadorias (na forma de escambo), as lojas e os 

pontos de venda solidários. Existem também algumas lojas convencionais que 

aderiram ao comércio justo e, por isso, comercializam algumas dessas 

mercadorias juntamente com os demais produtos. Como exemplo destacam-se 

algumas lojas da rede C&A, lojas da rede de auto-serviço Pão-de-Açúcar entre 

outras. 

 

O Comércio Solidário em Minas Gerais 

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária (SIES, 2005), a situação de Minas Gerais, em relação tanto a 

socioeconomia solidária quanto ao comércio justo, não é privilegiada. O estado 

ocupa a 3ª posição no ranking de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 

da Região Sudeste, representando 14% do total da região, ficando a frente apenas 

do estado do Espírito Santo. A tabela 1, que demonstra o número de 

empreendimentos da socioeconomia solidária existentes no Brasil, reforça esta 

afirmação e destaca também a pequena participação do estado mineiro na 

socioeconomia solidária em relação às demais Unidades da Federação. 

Porém, de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo SIES (2008), 

a situação do estado de Minas Gerais apresentou profundas transformações, 

passando de 3º colocado em relação ao número de EES da Região Sudeste, com 

total de 1236 empreendimentos, para 2º colocado, sendo menor apenas que o 

estado do Rio de Janeiro, com 1343 EES, no que se refere ao número de 

empreendimentos por Unidades da Federação, de acordo com a Tabela 2. Ainda 

de acordo com tal tabela, a Região Nordeste destaca-se como a região que 

apresenta o maior número de experiências de socioeconomia solidária, totalizando 

9508 EES, seguida pela Região Sudeste, com 3912, também de acordo com a 

Tabela 2, o Centro-Oeste constitui-se na última região em número de 

empreendimentos econômicos solidários. 

TABELA 1 

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO - 2005 

Unidades da No. de % No. de % de 
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Federação Empreendime

ntos de 

Economia 

Solidária 

Empreendime

ntos de 

Economia 

Solidária 

Municípios com 

Empreendimento

s de Economia 

Solidária 

Municípios 

com 

Empreendimen

tos 

Rondônia 240 1,6% 40 75% 

Acre 403 2,7% 20 87% 

Amazonas 304 2,0% 32 51% 

Roraima 73 0,5% 14 88% 

Pará 361 2,4% 51 35% 

Amapá 103 0,7% 13 76% 

Tocantins 400 2,7% 84 60% 

NORTE 1.884 13% 254 56% 

Maranhão 567 3,8% 73 33% 

Piauí 1.066 7,1% 83 37% 

Ceará 1.249 8,4% 134 72% 

Rio G. do Norte 549 3,7% 77 46% 

Paraíba 446 3,0% 101 45% 

Pernambuco 1.004 6,7% 129 69% 

Alagoas 205 1,4% 48 47% 

Sergipe 367 2,5% 63 83% 

Bahia 1.096 7,3% 153 37% 

NORDESTE 6.549 44% 861 48% 

Minas Gerais 521 3,5% 101 12% 

Espírito Santo 259 1,7% 59 75% 

Rio de Janeiro 723 4,8% 82 88% 

São Paulo 641 4,3% 147 23% 

SUDESTE 2.144 14% 389 23% 

Paraná 527 3,5% 109 27% 

Santa Catarina 431 2,9% 133 45% 

Rio G. do Sul 1.634 10,9% 270 54% 

SUL 2.592 17% 512 43% 

Mato G. do Sul 234 1,6% 25 32% 

Mato Grosso 543 3,6% 91 65% 

Goiás 667 4,5% 127 51% 

Distrito Federal 341 2,3% 15 83% 

CENTRO-

OESTE 

1.785 12% 258 53% 
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TOTAL 14.954 100,0% 2274 41% 

Fonte: Atlas da Economia Solidária no Brasil, SIES – 2005. 

 

Contudo, mesmo com o considerável aumento no número de 

empreendimentos apresentado pelos estados, quando se compara os dados de 

2005, apresentados na Tabela 1, com os dados de 2007, apresentados na Tabela 

2, observa-se o Nordeste, nos dois casos, como a região com o maior número de 

EES, bem como o Centro-Oeste apresentando o menor número de 

empreendimentos tanto na primeira quanto na segunda pesquisa.  

TABELA 2 

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO - 2007 

Unidades da Federação 
No. de Empreendimentos de 

Economia Solidária 

Rondônia 293 

Acre 543 

Amazonas 461 

Roraima 817 

Pará 574 

Amapá 157 

Tocantins 502 

NORTE 3347 

Maranhão 793 

Piauí 1472 

Ceará 1854 

Rio G. do Norte 817 

Paraíba 670 

Pernambuco 1526 

Alagoas 284 

Sergipe 471 

Bahia 1611 

NORDESTE 9508 

Minas Gerais 1236 

Espírito Santo 520 

Rio de Janeiro 1343 

São Paulo 813 

SUDESTE 3912 
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Paraná 808 

Santa Catarina 690 

Rio G. do Sul 2085 

SUL 3583 

Mato G. do Sul 340 

Mato Grosso 747 

Goiás 737 

Distrito Federal 386 

CENTRO-OESTE 2210 

TOTAL 22560 

Elaborado por: CLEPS, G. D. G., 2008. 

Fonte: Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) – 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – 2008. 

 

Pode-se ressaltar como principal mudança analisada na comparação das 

duas tabelas a situação das Regiões Sul e Sudeste, que em 2005, representavam, 

respectivamente, segunda e terceira posições no ranking de empreendimentos 

econômicos solidários, já em 2007, as posições de tais regiões foram invertidas. 

No caso de Minas Gerais, a maioria das redes de comércio justo ocorre em 

relação ao artesanato, sendo a Artesanato Solidário uma das principais entidades 

envolvidas com a produção e comercialização de tais produtos. A Artesanato 

Solidário atua em âmbito nacional e tem como principal objetivo incentivar o 

artesanato de tradição em comunidades de baixa renda, tendo grande expressão 

no Norte de Minas Gerais. Atua também na comercialização de produtos agrícolas 

como, por exemplo, na produção de café orgânico na Mesorregião Sul/Sudoeste 

de Minas.  

A principal função do comércio solidário é auxiliar em uma das mais difíceis 

etapas da agricultura familiar, que é a comercialização, principalmente da produção 

sustentável. Na tentativa de facilitar tal situação é que a Rede de Comercialização 

da Agricultura Familiar atua. Esta rede surgiu de uma parceria entre o governo de 

Minas Gerais, através da EMATER-MG, do Governo Federal, por meio da 

EMBRAPA e do Instituto Kairós.  

 

As Práticas da Socioeconomia Solidária no Alto e Médio São Francisco 

Os municípios mineiros localizados no Alto e Médio São Francisco 

apresentam maior participação na socioeconomia solidária que as demais regiões 

do estado de Minas Gerais. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de 
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Economia Solidária (FBES, 2008) apenas dois municípios da região, Pirapora e 

Buritizeiro, apresentam aproximadamente 50 empreendimentos econômicos 

solidários, nos quais são produzidos e comercializados, como em outras áreas do 

estado, produtos agrícolas e artesanato. Conforme demonstrado no Quadro 1. 

Entre os 38 municípios pesquisados, em apenas quinze foram encontrados 

empreendimentos da socioeconomia solidária, o que representa um total de 40%. 

Somando-se o número de empreendimentos pesquisados totaliza-se 163. Destes, 

a maioria tem sua produção voltada para o artesanato, à agricultura e para a 

reciclagem de papelão, garrafas pet entre outros.  

QUADRO 1 

ALTO E MÉDIO SÃO FRANCISCO: RELAÇÃO DOS EMPREEENDIMENTOS 

SOCIOSOLIDÁRIOS, POR MUNICÍPIOS PESQUISADOS – 2008. 

 

MUNICÍPIOS 

 

No. DE EMPREENDIMENTOS 

PIRAPORA  30 

MONTES CLAROS 34 

BURITIZEIRO 26 

MANGA NÃO POSSUI 

ITACARAMBI NÃO POSSUI 

JANUÁRIA 11 

SÃO FRANCISCO 16 

SÃO ROMÃO NÃO POSSUI 

IBIAI 02 

LAGOA DOS PATOS NÃO POSSUI 

IBIRACATÚ 03 

JANAÚBA NÃO POSSUI 

MAMONAS NÃO POSSUI 

JAPONVAR 06 

JEQUITAÍ NÃO POSSUI 

JAÍBA NÃO POSSUI 

PEDRA DE MARIA DA CRUZ NÃO POSSUI 

BRASÍLIA DE MINAS NÃO POSSUI 

BOCAIÚVA 03 

LASSSANCE NÃO POSSUI 

LONTRA 15 

CORAÇÃO DE JESUS NÃO POSSUI 

MONTALVÂNIA NÃO POSSUI 
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JURAMENTO 02 

VARZELÂNDIA 06 

VÁRZEA DA PALMA 06 

MATIAS CARDOSO NÃO POSSUI 

PORTEIRINHA NÃO POSSUI 

OLHOS D´ÁGUA NÃO POSSUI 

MONTE AZUL 02 

GUARACIAMA NÃO POSSUI 

ESPINOSA NÃO POSSUI 

GLAUCILÂNDIA 01 

SÃO JOÃO DO PACUÍ NÃO POSSUI 

SÃO JOÃO DA PONTE NÃO POSSUI 

LUISLÂNDIA NÃO POSSUI 

JUVENILIA NÃO POSSUI 

SÃO JOÃO DAS MISSÕES NÃO POSSUI 

Elaborado por: CLEPS, G. D. G., 2008. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 

           http://fbes.org.br/farejador/. Acesso em 06/2008. 

 

Em Montes Claros, a FBES cadastrou um total de 34 empreendimentos, 

cerca de 18%, sendo o município da região Alto e Médio São Francisco que 

apresenta o maior número de empreendimentos econômico solidários, seguido 

pelo município de Pirapora, com 30 EES. Grande parte dos empreendimentos 

encontrados em Montes Claros produz artigos artesanais, materiais de limpeza e 

produtos agrícolas, conforme o Quadro 2. 

 

QUADRO 2 

MONTES CLAROS: EMPREENDIMENTOS SOCIOSOLIDÁRIOS - 2008 

 EMPREENDIMENTOS PRODUTOS 

1 Arte Moc Jogo de cozinha, pano de prato saia de 

marambaia 

2 Artesanato em Geral e Produtos de 

Limpeza 

Confecção, materiais de limpeza, 

tapetes 

3 Artesanato com Flores Flores ornamentais 

4 Artesanatos em Geral Arranjos artesanais, artigos de cama, 

mesa, banho, enfeites decorativos 

5 Artesanatos em Geral Bijuterias 
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6 Artesanatos em Geral e Lanches Sabor 

Mineiro 

Bonecas, fitoterápicos, vidro 

7 Banco Comunitário – a União Faz a 

Força 

Operações financeiras, tecidos 

8 Banco Comunitário – Nova Geração Tecidos 

9 Banco Comunitário – Rosa de Baron Hortaliças 

10 Banco Comunitário – União Crescente Acessórios 

11 Banco Comunitário – Unidos para 

Vencer 

Hortaliças 

12 Banco Comunitário – Unidos 

Venceremos 

Artesanato, operações financeiras 

13 Centro Terapia Natural Via Verde  Hortaliças 

14 Confecção Artigos de cama, mesa e banho 

15 Confecção de Peças Íntimas Roupas íntimas 

16 Confecção de Roupas Artesanais Tecidos 

17 Confecção de Bordados Lunar Tapetes 

18 Confecção e Artesanato Artigos de cama, mesa e banho 

19 Costurando o Futuro Bolsas, calcinha, colchas 

20 Fios de Seda Renascer Linhas de algodão 

21 Forno Comunitário – Juntos 

Venceremos 

Bolo, Doces e sobremesas, salgados 

22 Grupo de Amigos  Leite 

23 Grupo de Mães Docas Caminho de mesa, pano de prato, 

toalha de banho jogo 

24 Grupo Social Comunitário do Bairro Sion Arranjos de flores, roupas, chaveiro, 

biscuit 

25 Grupo Unidos Venceremos Bolsas, caminho de mesa, roupas 

íntimas 

26 Grupo de Mães Igreja Batista Nova 

Aliança 

Tecidos 

27 Peças Íntimas Roupas íntimas 

28 Produção de Biscoitos Biscoito, doces e sobremesas, salgados 

29 Produção de Farinha Enriquecida Fibras vegetais, multimistura 

30 Projeto Sertão Vida Fitoterápicos, vermífugos 

31 Revenda de Roupas Tecidos, roupas íntimas 

32 RH Confecções Calcinha, pijama, macaquinho 

33 Teciart Tecidos 



 

 

211 

34 Toni Guimarães Trabalhos Manuais Tecidos 

Elaborado por: CLEPS, G. D. G., 2008. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 

           http://fbes.org.br/farejador/. Acesso em 06/2008. 

 

Conforme anteriormente mencionado, no município de Pirapora foi 

catalogado pelo FEBES um total de 30 empreendimentos, destacando-se: a 

Associação de Pescadores e Piscicultores de Pirapora, a Associação dos Artesãos 

de Pirapora, a Associação dos Catadores e Recicladores de Pirapora, a 

Cooperativa de Produção Artesanal, o Grupo de Processamento de Frutas 

Sagradas Família e outros, que, como Buritizeiro, também comercializam seus 

produtos, conforme Quadro 3. 

 

QUADRO 3 

PIRAPORA: EMPREENDIMENTOS SOCIOSOLIDÁRIOS - 2008 

EMPREENDIMENTOS PRODUTOS  

1 Associação de Pescadores 

e Psicultura de Pirapora 

Peixe 

2 Associação Comunitária de 

Pescadores de Pirapora 

Peixe 

3 Associação dos Artesãos 

de Pirapora 

Carrancas, vapores, santos 

4 Ass. Dos Catadores e 

Recicladores de Pirapora 

Bloco prensado de papelão, 

pet, plástico transparente 

5 Ass. Pingo de Luz Alface, artesanato 

6 Banca Carminha –Feira Pio 

XII 

Banana, laranja e maça 

7 Banca do Tonhão Espetinho, criação de gado 

e transporte de cargas 

8 Barraca da Ana Melancia, pimentão e 

tomate 

9 Barraca de Tapioca Farofa, feijão tropeiro e 

tapioca 

10 Barraca de Churrasco Espeto de boi, porco e 

frango 

11 Barraca da Doca Caldo, feijão tropeiro e 

vatapá 
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12 Barraca do Tio João Cheiro verde, couve, 

rapaduras 

13 Buenos Pastéis Caldos, pastéis, sucos 

14 Clube das Mães Bolsas, pano de prato, 

roupas reformadas 

15 Coop. Empreendimentos  Artesanato, bordados, 

confecção, vest. cama, 

mesa, banho, camisetas, 

camisas 

16 Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos 

Comerciantes de Pirapora 

Captação de recursos 

(depósitos), concessão de 

crédito, custódia de 

cheques 

17 Cooperativa de Produção 

Artesanal Ltda. 

Bloco prensado de papelão, 

plástico transparente, 

vassouras 

18 Cooperativa de Vestuário 

em Geral 

Confecções 

19 Cooperativa Educacional 

São João Batista Ltda. 

Serviços educacionais 

20 Fazenda Brejinho 

Gameleira 

Rapaduras 

21 Grupo da Melhor Idade 

Viva a Vida 

Bonecas de lã, palhaço de 

fluxico 

22 Grupo da Terceira Idade do 

Bairro Nova Pirapora 

Caminho de mesa, jogos de 

cama, pano de prato 

23 Grupo da Terceira Idade do 

Bairro Santo Antônio 

Caminho de mesa, jogos de 

cozinha, pano de prato 

24 Grupo de Processamento 

de Frutas Sagrada Família 

Inhoque gaúcho, pão de 

queijo e biscoitos 

25 Horta do Sítio Gomeleira Alface, coentro, couve 

26 Juventude Viva Camiseta, pano de prato 

27 Mãos Pirapoenses Camiseta e pano de prato 

28 Obra Social Frei Jorge - 

Lavanderia Comunitária 

Lavagem de roupa 

29 Os Baianos – Feira Pio XII Cebola, melancia, tomate 

30 Sr. Luís Mandioca, pimentão e 
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tomate 

Elaborado por: CLEPS, G. D. G., 2008. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 

           http://fbes.org.br/farejador/. Acesso em 06/2008. 

 

Em Buritizeiro foram cadastrados 26 empreendimentos de socioeconomia 

solidária. Dentre os quais destacam-se: Bordando a Flora e Fauna do Cerrado, 

Buritizarte, Convivendo e Reciclando com Arte, Projeto Cesta de Produtos com 

Frutos do Cerrado, Projeto Sonho Nosso e outros. A maioria destes 

empreendimentos produz peixe, produtos artesanais e agrícolas. 

Embora a presença dos empreendimentos concentra-se nos municípios de 

Montes Claros, Pirapora e Buritizeiro, há a ocorrência de tais estabelecimentos em 

outros municípios compreendidos na região do Alto e Médio São Francisco. 

 

QUADRO 4 

BURITIZEIRO: EMPREENDIMENTOS SOCIOSOLIDÁRIOS - 2008 

 EMPREENDIMENTOS PRODUTOS 

1 Artesanato e Teatro Bordados e brinquedos 

2 Barraca Caleana Churrasco e sucos 

3 Barraca Couve-Flor Alface, coentro e cebolinha 

4 Barraca da Altiva Alface, coentro e cebolinha 

5 Barraca da Duca Caldo de Mocotó, farofa e feijão tropeiro 

6 Barraca do Viagra Alface, quiabo, tempero verde 

7 Barraca do Caldão Caldo, farofa e dobradinha 

8 Barraca do José Rosa Bijuterias 

9 Barraca do Tameirão Alface, brócolis e tomate 

10 Barraca do Tempeiro Coentro, cominho e orégano 

11 Barraca do Zé Bolo Churrasco, cigarro e refrigerante 

12 Bordando a Flora e Fauna do 

Cerrado 

Bolsas e colchas 

13 Buritizarte Grãos e cereais 

14 Casa de Dona Iara Camisetas, roupas de cama e uniformes 

15 Convivendo e Reciclando com Arte Artesanato 

16 Farmácia Ipê Roxo Complemento alimentar, depurativo do 

sangue, vermífugos 

17 Gerais do Calixto Hortaliças 

18 Pastoral da Saúde Multimistura 
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19 Projeto Cesta de Produtos com 

Frutos do Cerrado 

Bordado, coleta de frutas, doces, 

sobremesas 

20 Projeto Sonho Nosso Alface, manicure, peças bordadas 

21 Raízes do Quilombo Apoio cultural 

22 Renascer Arte Compotas, doces de frutas, sobremesas, 

geléias 

23 Sabores do Cerrado Buriti, doces de buriti 

24 Unidade do Cerrado Doces de frutas e licor 

25 Vendedores de Frutas e Pamonhas Mamão, pamonha e uva 

26 Verduras e Saúde Abóbora, jiló e quiabo 

Elaborado por: CLEPS, G. D. G., 2008. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 

           http://fbes.org.br/farejador/. Acesso em 06/2008. 

 

Dentre esses destacam-se: São Romão, onde foram cadastrados três 

empreendimentos (a Associação Vargem Bonita, a Comunidade Batizal e a 

Cooperativa Arte da Terra), os quais dedicam-se ao cultivo da mandioca e do 

milho, à produção de farinha e ao artesanato; São Francisco com 16 

empreendimentos (a exemplo da Associação Comunitária dos Pequenos 

Produtores Rurais de Taboado, do Grupo de Apicultores do Assentamento Eloi 

Ferreira, do Grupo Floresta do Cerrado e dos Amigos em Luta), os quais têm sua 

produção voltado ao fabrico de artigos de limpeza, como sabão e água sanitária e, 

também, na produção de alimentos e artesanato. 

Outro município que merece destaque é Japonvar. Neste foram catalogados 

seis empreendimentos de socioeconomia solidária, a Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais de Cabeceira de Garapa, a Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais de Pião, a Cooperativa dos Produtores Rurais e a dos 

Catadores de Pequi do Japonvar. Todos os empreendimentos cadastrados pelo 

FBES em Japonvar são de produção e comercialização de produtos agrícolas.  

Embora, existam municípios localizados nessa região que, segundo dados 

do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, não apresentam nenhum 

empreendimento econômico solidário, como é o caso dos municípios Manga, 

Itacarambi e Pedras de Maria da Cruz, muitos não foram mapeados pelo Fórum. 

 

Considerações Finais 

O comércio solidário é um importante instrumento de inserção de pequenos 

produtores no mercado, o que reflete no desenvolvimento econômico e social.  
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É grande o potencial do Brasil para essa nova prática de comércio, pois existem no 

país muitos desempregados, ou seja, excluídos do mercado de trabalho formal, 

dispostos a se unirem para trabalhar coletivamente, sendo que tais pessoas 

apresentam certa qualificação para essa forma de trabalho. O que se observa é 

falta de incentivo no desenvolvimento do comércio solidário, tanto no que se refere 

aos recursos financeiros, quanto em relação à capacitação das pessoas envolvidas 

com os empreendimentos socioeconômicos solidários. 

Outro fato importante refere-se à participação dos consumidores no 

comércio solidário. Por se tratar de uma nova temática, ainda existem limitações 

no número de consumidores solidários. Em relação a esses, observa-se uma 

diferenciação dos mesmos comparando-se aos demais consumidores. Os 

consumidores solidários, geralmente, pagam um valor acima da média para 

consumir os produtos resultantes da economia solidária, isso porque esses 

produtos são diferenciados, foram produzidos seguindo certos padrões como a 

preocupação com a questão ambiental e social. 

Minas Gerais apresenta um grande potencial para o comércio solidário, 

assim como o restante do país. Porém, ocorre que, em algumas regiões, o espírito 

de coletividade e cooperativismo entre as pessoas não é tão evidente, o que se 

deve a questões culturais e históricas que não serão aqui discutidas. 

Embora o comércio solidário, com todas as características que o 

distinguem, não seja comumente encontrado, ainda assim o mesmo trata-se de 

uma modalidade diferenciada de comércio, pois é sustentado pelo tripé econômico, 

social e ambiental e apresenta preocupações tanto com os produtores quanto com 

os consumidores.  

Dessa forma, a prática e o incentivo ao comércio solidário se faz 

necessária, pois contribui com o desenvolvimento econômico e social do país. 
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A LUTA PELA TERRA NO NORTE DE MINAS E O PROCESSO DE 

TERRITORIALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SEM-TERRA – MST 

i. Antonio Maurílio de Alencar Feitosa1 

Introdução 

Há a presença de uma forte e recente tendência camponesa, formada por 

homens denominados trabalhadores rurais sem-terra, que se compõem de sujeitos 

expulsos do processo capitalista produtivo, representantes de vários segmentos da 

sociedade (pedreiros, carpinteiros, domésticas, frentistas, etc.). São homens e 

mulheres arregimentados pelo . Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra.-

MST em torno de uma causa comum, ou seja, a luta pela posse da terra, tendo em 

vista a melhoria das suas condições de vida. 

 

Tomaremos como ponto de partida, a busca do entendimento de algumas 

questões, tais como: Que fatores vêm provocando o processo de mudança na 

estratégia de luta do MST, no Estado de Minas Gerais e no Norte de Minas em 

forma de Brigadas? Quais são suas repercussões na constituição da Brigada 

Camilo Torres no Norte de Minas Gerais? Quais os elementos que 

contribuíram/contribuem para a reorganização do espaço e territorialização do 

MST, no Norte de Minas Gerais?Qual o significado simbólico ou prático da luta pela 

terra, empreendida pelo MST, na fazenda Sanharó, para a questão agrária, no 

Norte de Minas? 

Analisamos, também, as contribuições de alguns teóricos que 

aprofundaram discussões a respeito da questão agrária e de outros movimentos 

sociais de luta pela terra como  MST. Neste sentido, optamos por alguns autores 

especializados na problemática, tais como: José de Souza Martins (2003, 2004), 

José Graziano da Silva (1996), Bernardo Mançano Fernandes (2000, 2001), Marco 

Antonio Mitidiero Junior (2002), Norberto Bobbio (2004), João Pedro 

Stédile(1999,2000), entre outros. 

O objetivo é conhecer a análise de cada autor sobre a questão agrária, 

espacialização e territorialização, bem como as suas principais concepções, 

tendências e possíveis divergências relacionadas ao tema da luta pela terra, pelos 

                                                 
1
 

 �  Professor da Universidade Estadual de Montes Claros. Dissertação de mestrado apresentada no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia em dezembro de 2008. 
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movimentos de luta e reforma agrária, no Brasil,em Minas Gerais e Norte de 

Minas. 

Esse artigo trata da discursão da nova extratégia de luta pela terra em  

forma de  Brigada no  Norte de Minas Gerais e tendo A Brigada Camilo Torres é a 

referência 

Analisamos, também, as mudanças ocorridas no direcionamento do MST, 

na sua forma de organização, das grandes regionais para o conceito de Brigadas. 

Como pano de fundo, tentamos desvelar as contradições e antagonismos entre o 

Estado e o MST, com relação ao uso e à posse da terra.  

Procuramos conhecer a Brigada Camilo Torres, sua formação e organização 

como ponto de partida de luta e resistência do Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra, no Norte de Minas e apresentar a experiência e conquistas do 

Acampamento Estrela do Norte como referência de luta promovida pelo MST. 

  O trabalho de investigação que realizamos pode ser considerado como 

predominantemente qualitativo. Isso não significa que deixaremos de lado os 

aspectos quantitativos. É preciso esclarecer que a metodologia em questão leva 

em conta ambos os aspectos, ou seja, agrega o dualismo quantidade/qualidade. 

Pautados neste princípio, utilizamos como técnicas de pesquisa a 

observação participante, a entrevista semi-estruturada, a análise documental e a 

análise bibliográfica.Documentos Cartográficos,jornais e fotografias. 

O resultado desta investigação sinalizaram que A brigada é uma nova 

extrátegia de espacialização e territorialização  em forma de luta, utilizados pelos 

Movimento dos Trablhadores sem-terra do MST. 

 

Os conflitos e tensões entre o MST e o Estado  

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra.- MST é um movimento 

social que desafiou, vem desafiando e contrapondo ao longo das décadas o 

Estado com seu modo de ação de luta pela terra.  

Com a criação do MST, as histórias de lutas no campo tiveram mais vigor, 

reescrevendo novos modelos e formas de espacializações e territorializações no 

cenário nacional. 

Com sua bandeira de luta em favor da Reforma Agrária, o MST vem 

promovendo ocupações de terras, desenvolvendo novas estratégias de lutas e 

ações políticas organizadas, enfrentando as elites agrárias, reordenando os 

espaços, o território do latifúndio e também desafiando a organização territorial do 

Estado. 

Contrária à ordenação jurídica legal do Estado brasileiro, o MST se opõe à 

legislação vigente com ações políticas, tais como ocupações de prédios públicos, 
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passeatas organizadas, obstrução de rodovias, estradas, etc. Assim, utiliza-se de 

mecanismo diferente para acelerar ou promover as desapropriações contrapondo-

se aos preceitos da Constituição Federal, nos Art. 1842 − regulamentado pela. Lei 

8.629/933 − e também às normas organizacionais do Estado. O MST promove 

efetivas ocupações de terras que, posteriormente, se legitimam, no processo de 

Reforma Agrária. Para Bobbio (2004, p. 94), “o Estado é um ordenamento jurídico 

destinado a exercer o poder soberano sobre um dado território, ao qual estão 

subordinados os sujeitos a ele pertencentes”.  

Diferentemente dessa lógica, a oposição do MST ao Estado Nacional se 

confirma, desde a sua origem, em sua forma de organização, criando seus 

próprios símbolos: Bandeira, Hino, Mística4, grito de ordem e formas diferentes de 

espacializar, próprias do seu movimento.  

Afirma Stédile (1999, p. 18): “Nós do MST nos consideramos herdeiros e 

seguidores das Ligas Camponesas, porque aprendemos com a sua experiência 

histórica e ressurgimos com outras formas”.  

No bojo ideário do MST, o marxismo se faz presente, quando os seus 

integrantes se espelham em personagens revolucionários da História, como Lênin, 

Mao Tse Tung, Rosa Luxemburgo, Makarenko, Ernesto Che Guevara, dentre 

outros idealistas da Revolução Russa, do comunismo e do socialismo, implantados 

no cenário mundial antes e após a Segunda Grande Guerra (1939-1945). A maioria 

dos integrantes do MST passaram por centro de formações, com sustentáculos 

ideológicos nos ideários revolucionários e socialistas do século passado. 

O MST se organiza com esse espírito de luta, agindo de forma marginal, à 

margem da lei. O Estado propõe, promete, mas a burocracia estatal estanca em 

suas próprias ações. O próprio Estado marginaliza o MST. A formação do MST não 

encontra respaldo na lei, mas é legitimado pelos segmentos da sociedade civil: 

                                                 
2
 

 �  Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 

rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 

segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
3
 

 �  A Lei 8.629/93 dispõe sobre a regulamentação de dispositivos relativos à Reforma Agrária. A 

propriedade rural que não cumprir a função social prevista no seu art. 9º é passível de desapropriação para 

fins de reforma agrária, respeitados os dispositivos constitucionais, competindo à União realizar a 

desapropriação do imóvel rural que não estiver cumprindo a função social. 
4
 

 �  Segundo Stédile (1999) dirigente nacional do MST, a mística no MST é uma prática social e há nela 

uma influência da Igreja no sentido de ser um fator de unidade, de vivenciar os ideais; porém, procura-se 

que a mística não seja somente uma liturgia propriamente dita. Neste sentido, diz Stédile, a mística deve 

fazer parte da vida cotidiana, não pode ser um momento à parte, é sentimento canalizado em direção a um 

ideal alcançável. Assim, o MST procura "fazer a mística" quando, em cada atividade do movimento, 

ressalta o projeto global, traz para o cotidiano o projeto de conquistar o lugar prometido para todos. 
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lideranças universitárias, colaboradores, lideranças religiosas, dentre outros 

(FERNANDES, 2000). 

As ações de ocupações descrevem o ato de entrada dos sem-terra em 

áreas constitucionalmente denominadas propriedade privada; causam 

discussão nos meios jurídicos brasileiros, quando juristas esclarecem, com 

relação ao termo “invasão”: 

Invadir significa um ato de força para tomar alguma coisa 

de alguém em proveito particular. Ocupar significa, 

simplesmente, preencher um espaço vazio – no caso em 

questão, terras que não cumprem sua função social – e 

fazer pressão social coletiva para aplicação da lei e a 

desapropriação. (SILVA, 2000, p. 114). 

 

Em direção contrária ao ponto de vista jurídico, que justifica as 

“ocupações” ou “invasões”, Rosenfield (2008, fl. A3) discorda quando afirma 

que “Só os ingênuos ou as pessoas de má-fé acreditam que as „invasões‟ (ditas 

„ocupações‟) são pacíficas”.  

Na visão do autor, 

o vocabulário é aqui importante, pois o autor visa a tornar 

essa violação da propriedade privada em algo legal, 

como se esta fosse um bem sem dono, que deveria 

apenas ser "ocupado". Por sua vez, o termo "invasão" 

sinalizaria que se trata de um crime, de uma ação ilegal, 

que deveria ser contida e inviabilizada [...]. A pedagogia 

revolucionária orienta tal tipo de atitude [...]. 

(ROSENFIELD, 2008, fl. A3).  

 

As Brigadas: uma estratégia de luta e espacialização das ações do MST no 

Norte de Minas Gerais 

A região do Norte de Minas Gerais, desde os tempos do Brasil Colônia até o 

ano de 1970, foi considerada uma região de grandes latifúndios e de terras 

denominadas devolutas, tendo como proprietários os antigos “coronéis”, hoje 

representados por fazendeiros e representantes do agronegócio (OLIVEIRA et al., 

2000). A partir do ano de 2003, a ocupação de terras na região intensifica-se, 

impulsionada por uma categoria social denominada trabalhadores rurais sem-terra.  

O Estado de Minas Gerais é dividido, para fins de planejamento regional, 

em dez regiões, de acordo com a Fundação João Pinheiro. São elas: I - Central; II 

- Zona da Mata; III - Sul de Minas; IV – Triângulo Mineiro; V - Alto Paranaíba; VI - 
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Centro-Oeste de Minas; VII - Noroeste de Minas; VIII - Norte de Minas; IX - 

Jequitinhonha/ Mucuri EX – Rio Doce (GEOMINAS – IGA/CETEC, 1994). 

Posteriormente, para fins administrativos, o estado de Minas Gerais foi 

dividido em doze Mesorregiões, que coincidem com a divisão do IBGE (1990): 

Campo das Vertentes, Central Mineira, Jequitinhonha, Metropolitana Belo 

Horizonte, Nordeste de Minas, Oeste de Minas, Sul/Sudeste de Minas, 

Triângulo/Alto Paranaíba, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata 

(GEOMINAS – IGA/CETEC, 1994). 

O MST de Minas Gerais vinha trabalhando com a metodologia de divisões 

regionais nas suas ocupações socioterritoriais, no estado. A partir do ano de 2005, 

o MST promove uma redefinição em suas áreas de ocupações, constituídas em 

seis grandes regiões, a saber: I) Região Sul de Minas Gerais; II) Região do 

Triângulo Mineiro; III) Região de Belo Horizonte e Grande BH; IV) Região do Vale 

do Rio Doce; V) Região do Vale do Jequitinhonha; VI) Região do Norte de Minas 

Gerais. 

Com relação ao conceito de nova dinâmica de luta pela terra, reportamo-

nos a Rios (2002), quando ela esclarece o conceito de novidade e originalidade. 

Às vezes temos a impressão de que já se exploraram 

exaustivamente alguns temas e que devemos nos voltar 

para “novos temas”, mas cadentes ou provocativos. O que 

importa na verdade, é voltar-se para questões-problemas, 

que há muito nos vem preocupando, com o olhar original. 

Com esse gesto, procuramos, sim, ver de jeito novo essas 

questões que, mais uma vez, lançam um desafio à nossa 

inteligência, à nossa curiosidade e ao esforço coletivo para 

fazer avançar nossa reflexão. (RIOS, 2002, p. 56). 

 

De acordo, ainda, com a autora, o novo pode ser entendido como novidade, 

mas também como originalidade, singularidade. No caso específico de nossa 

pesquisa, procuramos entender a “nova dinâmica” de luta pela posse da terra não 

como novidade, mas como algo original, próprio da luta dos trabalhadores rurais 

sem-terra no norte de Minas, cuja origem não se limita apenas à data/ano que 

demarca as ações do MST no norte de Minas. A origem dessa luta está na fome de 

muitas famílias, no desemprego, na violência sofrida pelos trabalhadores rurais, 

enfim, na indignação dos marginalizados, pelo processo produtivo, do sistema 

capitalista. Portanto, é a partir dessas “velhas questões” que o MST se apropria e 

imprime uma nova dinâmica de luta pela terra, no norte de Minas.  
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A partir do ano de 2002, a ocupação de terra na região do norte de Minas 

Gerais e, principalmente, nos acampamentos da Brigada Camilo Torres,5 se 

intensificou, impulsionada pelos trabalhadores rurais sem-terra. A partir dessas 

ocupações e formação de acampamentos, uma nova dinâmica provocou o 

reordenamento espacial e territorial, implicando mudanças de ordem política, 

socioeconômica e cultural nos locais e/ou regiões onde esses acampamentos e 

assentamentos se instalam. 

Conforme informações da Secretaria da Grande Regional do MST do norte 

de Minas, o processo de formação de brigadas ocorre, em nível nacional, em 

alguns estados brasileiros. Em dezembro de 2005, no 19º Encontro Estadual do 

MST, realizado na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, consolidou-se que 

não iriam mais trabalhar por mesorregiões e sim por Brigadas estaduais.  

 

A  Brigada Camilo Torres transcende os limites da Mesorregião do Norte de 

Minas, pois o Acampamento Freio Tito, localizado na Fazenda Canastral, município 

de Patos de Minas, na Mesorregião do Alto Paranaíba, também pertence à Brigada 

Camilo Torres. Na verdade, a Brigada é baseada na composição do número de 

famílias, independente da Mesorregião onde elas estejam acampadas e 

ou/assentadas, o que se constitui na nova dinâmica de luta de trabalhadores rurais 

sem- terra no norte de Minas. Nesse sentido, aquela tradicional divisão geográfica 

em regiões administrativas, utilizada no estado de Minas Gerais, pelo MST, como 

referência para organizar as suas ações de luta e ocupação, deixa de ser utilizada.  

Em Minas Gerais, essas seis regiões foram transformadas em 15 Brigadas, 

conforme figura 1.

                                                 
5
 

 �  A Brigada Camilo Torres é uma denominação dada pelos trabalhadores rurais do MST ao 

território constituído por acampamentos e/ou assentamentos na região Norte de Minas. 



 

 

 

 

FIGURA 01 – Regionais e brigadas organizada pelo MST, no estado de Minas Gerais 

Fonte: Adaptado de MST, 2008. (Secretaria da Brigada Camilo Torres em 03/10/08. Organizado por FEITOSA, A. M. A; FEITOSA, 

D.G B. A, 2008.



 

 

 

Para o MST, em sua forma de ocupação e territorialização, a Brigada se 

configura no local (acampamento) onde o território abriga de 200 a 500 famílias. A 

partir daí, o território-limite de uma Brigada se completa. 

As categorias geográficas – local, região, microrregiões, Mesorregião e 

macrorregiões – delimitadas pelo Governo e seus órgãos governamentais, usadas 

para fins administrativos e que têm os seus limites e territórios definidos entre si, 

são ressignificadas pelos integrantes do MST. 

Podemos afirmar que, no atual contexto da conquista de cada espaço 

considerado como acampamento e assentamento, em um determinado espaço 

físico, vivenciam-se novas formas de organização do espaço territorial, a partir de 

um conjunto de relações políticas e sociais antagônicas, relações estas que se 

desenvolvem em um determinado contexto, construindo novos territórios, mesmo 

que paralelo às organizações determinadas em outros contextos históricos. 

A realidade da luta pela posse da terra tornou-se, portanto, fato 

indispensável nesta pesquisa, sendo importante a compreensão, como fenômeno 

ou categoria geográfica, tal como a de “movimento social” e territorialização. Para 

isso, consideramos condição indispensável o entendimento da organização 

territorial do movimento social. Assim, de acordo com Fernandes (2004): 

A ocupação desenvolve-se nos processos de espacialização 

e territorialização quando são criados e recriados [...]. 

Estudar um movimento social, como categoria geográfica é 

condição essencial para elaboração teórica, considerando o 

crescimento de pesquisas geográficas sobre movimentos 

sociais no campo e na cidade (FERNANDES, 2004, p.12). 

 

Na busca pelas transformações de suas realidades sociais, os 

trabalhadores rurais sem-terra, por meio das relações e resultados de suas ações 

de espacialização, constroem e reconstroem os territórios ocupados. Sedimenta 

Mitidiero Junior: 

[...] território é o produto histórico do trabalho humano, que 

resulta na construção de um domínio ou de uma delimitação 

do vivido territorial, assumindo múltiplas formas e 

determinações: econômica, administrativa, bélica, cultural e 

jurídica. [...] A espacialização, também enquanto processo, 

liga-se interdependentemente ao processo de 

territorialização, ou seja, a territorialização, a possibilidade 

do assentamento da luta, é uma etapa superior a 

espacialização, mas ainda faz parte dela. O método dialético 



 

 

 

nos permite interpretar a territorialização enquanto processo, 

pois na medida que a conquista da terra seria a fixação 

(localizada) da luta, ela é ao mesmo tempo a espacialização 

da luta (enfrentamento como o Estado). A territorialização é 

parte superior da espacialização, é um indicativo da 

continuação da luta pela terra (da espacialização). O 

assentamento é o lugar onde as pequenas revoluções 

tomam uma materialidade mais concreta (MITIDIERO 

JUNIOR, 2006, s/p). 

 

É importante repensar a sociedade, no que concerne ao acesso à terra 

como modo de sobrevivência das populações. Diante disso, torna-se relevante a 

investigação, que propomos neste projeto de pesquisa, problematizando o 

contexto atual da dinâmica pela luta da terra, na Brigada Camilo Torres, na região 

norte de Minas Gerais.  

Doravante, a referência é a Brigada, que vem reconfigurar os espaços 

dessas categorias, transcendendo os seus limites em várias escalas: territoriais, 

políticas econômicas e sociais. O local passa a ter hegemonia com relação ao 

regional, onde um ou dois acampamentos podem-se transformar em Brigadas, 

sendo que cada brigada tem sua própria autonomia política e econômica, que é 

determinada pela secretaria de cada uma delas, porém com os interesses comuns 

dos objetivos do MST a nível nacional. Fica evidente que, ao ressignificar as 

categorias geográficas e os seus limites, os sem-terra do MST provocam uma 

ruptura com os conceitos tradicionais das categorias geográficas de Região, 

ocupando terras em forma de Brigada. 

Os limites territoriais de uma Brigada tornam-se flexíveis porque o fator 

determinante para a sua criação passa a ser o local6, quando esse local comporta, 

em seu território, de 200 a 500 famílias. No primeiro momento, o território da 

ocupação pode ser extenso e, à medida que vai aumentando o número de famílias, 

aquele mesmo local da ocupação, a Brigada inicial, pode se desdobrar em várias 

outras, com diferentes dimensões territoriais. 

Quando a extensão territorial de uma brigada está relativamente 

proporcional ao número mínimo de 200 famílias necessárias para a sua criação, e 

                                                 
6

 

 � 
  Local e lugar são mesmo tempo, objetos de uma razão global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente (Santos, 1996) 



 

 

 

é formada por vários acampamentos, que comportam poucas famílias em cada 

um, a eqüidistância do território dessa Brigada torna-se uma área que transpõe os 

limites das Mesorregiões, como é o caso da Brigada Camilo Torres, que se inicia 

na região do norte de Minas, no acampamento Estrela do Norte, estendendo seu 

limite até a região do Alto Paranaíba, em Patos de Minas. 

A título de exemplo, a última ocupação dos sem-terra que ocorreu no dia 17 

de abril de 2008, na fazenda Corrente, no município de Jequitaí, com área de 

11.500 ha, já se iniciou com 500 famílias. Nesse caso, é o número de famílias, por 

si só, já é suficiente para que esse local (o acampamento) se desdobre em duas 

Brigadas, considerando que o limite quantitativo para compor uma Brigada é de 

200 a 250 famílias. 

Comparando o território ocupado pela Brigada Camilo Torres com o território 

ocupado da Fazenda Corrente, com 500 famílias, verificamos que a extensão 

territorial que abriga a Brigada Camilo Torres é composta por nove acampamentos, 

eqüidistantes entre si, para poder formar uma única Brigada, enquanto os 

ocupantes da Fazenda Corrente, com um único acampamento, já têm um numero 

suficiente de famílias para formar uma Brigada.  

No que se refere ao norte de Minas, este foi dividido em três brigadas, ou 

seja, Brigada Camilo Torres, Brigada Dandara e Brigada Milton Santos. A entrevista 

do coordenador ilustra como se forma a Brigada “A gente tava mais ou menos 

dentro desse padrão de 200 a 500 famílias o que de fato, a metodologia transforma 

em uma Brigada” (C 1).  

Assim, procuramos, na figura seguinte, representar os municípios e 

acampamentos que compõem as três Brigadas localizadas no Norte de Minas 

(Mapa 3). 

A primeira Brigada, denominada Brigada Camilo Torres7, é composta, 

atualmente, pelos municípios de Montes Claros, Capitão Enéas, Coração de 

Jesus, Campo Azul, Porteirinha, Nova Porteirinha e Patos de Minas. Todos esses 

municípios estão localizados na Mesorregião do norte de Minas, com exceção do 

último, que se localiza na Mesorregião do Alto Paranaíba. Essa Brigada inicia-se 

                                                 
7
 

 �  Acampamento Estrela do Norte, ex-fazenda Sanharó, acampamento Sol Nascente da ex-fazenda 

Calumbinhos - município de Capitão Enéas, acampamento Darcy Ribeiro, da ex-fazenda Brejinho 

Moquém, município de Capitão Enéas, acampamento Bom Sucesso, município de Capitão 

Enéas,antes denominada, pelos integrantes do MST, Acampamento Caçarema, acampamento Dom 

Mauro, de Nova Porteirinha, Acampamento Padre José Vitório, da ex-fazenda Imbaré Torrão 

Vermelho, no município de Porteirinha, acampamento irmã Doris, da ex -fazenda Veredas, município 

de Coração de Jesus, Acampamento Chico Mendes, da ex-Fazenda Covanca, Município Campo Azul 

e o acampamento Freio Tito, da ex-fazenda Canastral, no município de Patos de Minas. 



 

 

 

praticamente no município de Montes Claros, tendo como pólo a cidade de Montes 

Claros, onde há nove acampamentos.  

A segunda brigada do MST, no norte de Minas, é denominada Brigada 

Dandara8, que se inicia a partir da cidade de Jequitaí, tendo como pólo referencial 

a cidade de Pirapora, composta hoje pelas cidades: Pirapora, Buritizeiro e Jequitaí, 

e por quatro acampamentos. 

A terceira brigada é denominada Brigada Milton Santos9 e se inicia a partir 

da cidade de Japonvar, tendo como pólo referencial a cidade de Januária, 

referencial-central pela sua situação geográfica, que permite que se passe por ela 

para ir para várias cidades, como Itacarambi, Manga, Montalvânia e outras.  

É composta pelas cidades: Japonvar, Pedras de Maria da Cruz, São 

Francisco e Manga. A Brigada Milton Santos é composta por quatro 

acampamentos.  

Nesse sentido, surge uma nova dinâmica de luta pela terra, instalando-se 

uma ruptura com o processo histórico de luta dos posseiros que tinham, como 

objetivo, apenas a posse da terra, na Mesorregião do Norte de Minas. 

 

A brigada: discutindo seus significados 

De acordo com esta definição, percebe-se, que para o MST, o conceito de 

brigadas comporta duas definições: a primeira refere-se à organização interna do 

MST – tais como a Mística e a distribuição das tarefas entre seus integrantes, e na 

segunda definição o conceito é ampliado para o número de famílias. 
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 �  Acampamento Che-Guevara, ex-fazenda Cocal, município de Pirapora, acampamento José 

Bandeira ex-fazenda da Prata, no município de Pirapora, Acampamento 1º de Maio, ex-fazenda Vale 

das Aroeiras, no município de Buritizeiro, acampamento Novo Paraíso, ex-fazenda Ferro Ligas, 

município de Jequitaí e a mais recente ocupação dos sem-terra do MST no norte de Minas, em 

17/04/2008, na fazenda Corrente, também no município de Jequitaí, onde o nome do acampamento 

ainda não foi escolhido pelos seus ocupantes. É uma prática dos sem-terra do MST, depois de ocupar 

uma fazenda, trocar o seu nome por nomes de personagens integrantes da luta em defesa da Reforma 

Agrária, ou nomes de ex-revolucionários e expoentes do socialismo. O acampamento Che-Guevara, 

ex-fazenda Cocal, município de Pirapora, deixa de existir devido a sentença judicial desfavorável aos 

ocupantes, integrantes do MST. 
9
 

 �  Acampamento Carlito Maia, da ex-fazenda Pé da Serra, município de Japonvar, Acampamento 

Vitória, da ex-fazenda Palmeirinha Cascalho, no município de Pedras de Maria da Cruz, 

Acampamento Valdir Junior, ex-Fazenda Marilândia, Município Manga, acampamento Eloi Ferreira, 

ex-fazenda Caatinga, município de São Francisco. Sendo que esse último acampamento apenas foi 

coordenado pelos dirigentes do MST. Os acampados da fazenda Caatinga, anteriores à intervenção do 

MST, fundaram uma associação e, hoje, os membros dessa associação romperam as relações com o 

MST. A Fazenda Marilândia foi, anteriormente, reivindicada pelos trabalhadores rurais filiados ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manga, que convidou o MST para fazer parte da luta da 

disputa pela posse da terra; porém, posterioremente à ocupação, os membros da associação que hoje 

coordenam o referido acampamento também romperam com o MST. 



 

 

 

Com relação à definição de Brigada, em entrevista, o coordenador do MST 

no norte de Minas fornece o seguinte conceito: 

Mas a brigada que estamos falando é composta por um 

número de famílias que moram em alguns assentamentos e 

acampamentos próximos. É com essas famílias que se 

organiza a Brigada, distribuindo ao máximo as tarefas entre 

os coletivos que devemos formar (CI). 

 

De acordo com a entrevista realizada com o coordenador da Brigada 

Camilo Torres, o MST trabalhava com a metodologia das grandes regionais, 

porém, foi no ano 2000 que de fato começou o processo das Brigadas. 

Relembramos que o elemento principal para se constituir uma brigada é o número 

de famílias, ou seja, “onde tiver 200 a 500 famílias, a idéia é que de fato, consolide 

uma Brigada” (CI). 

Nesse sentido, recorremos à análise e reflexão do coordenador do MST no 

norte de Minas, cuja explicação, nos ajuda a compreender essa transição para o 

conceito de Brigada. 

   Nesta direção, na sua entrevista, ele faz uma síntese da origem das 

primeiras experiências com a nova metodologia das brigadas, adotadas pelo MST. 

A nível de Brasil foi no ano de 2000 que começou algumas 

experiências no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 

e Pernambuco, uns quatro ou cinco estados. Poderia dizer 

assim, o plano piloto, alguns embriõesinhos, onde foi 

implantado com as experiências e, se vê que ia funcionar, aí 

expandiria para outros Estados do Brasil, onde existe o 

movimento. (CI). 

  

Podemos dizer que, para essa idéia na mudança da concepção de Grande 

Regional para o conceito de Brigada, o MST contou com o apoio de intelectuais do 

Grupo de Estudos Agrários (GEA) que: tá sempre pensando como é que a gente 

vai fazer para melhorar a questão orgânica nossa do movimento, para de fato, os 

trabalhos alcançarem os objetivos” (CI). 

Percebemos que o conceito de Brigada, incorporado pelo MST, não é uma 

mera questão de slogan de movimento. Trata-se de uma ressignificação de 

conceitos cujos pressupostos, que sustentam as Brigadas, foram-se materializando 

nas ações do MST. Primeiramente, com as experiências-piloto e, posteriormente, 

foram-se alastrando pelo país até chegar a Minas Gerais, no ano de 2005. O 



 

 

 

coordenador do movimento esclarece como e quando ocorreu, de fato, essa 

transição do conceito de Grandes Regionais para Brigadas, em Minas Gerais:              

Quando foi ano de 2005, quando nós fizemos o Encontro 

Estadual na cidade de Teófilo Otoni, foi onde de fato, foi 

consolidado também. E em Minas Gerais nós sairíamos do 

processo das grandes regionais, e começaríamos a 

trabalhar o processo das brigadas, porque o processo das 

regionais ficava um pouco parecendo, que a gente 

coordenava espaço geográfico. E, a idéia do movimento do 

MST é diferenciada da lógica da política capitalista, da 

política constitucional, que infelizmente eles lutam por 

território. Lutam por espaço geográfico. Aí, o movimento 

como um todo, avaliou que, estava um pouco atrasado 

naquela política que nós estávamos trabalhando das 

grandes regionais. A nossa idéia é de coordenar um número 

de famílias, coordenarem famílias, ajudar a coordenar 

pessoas, a seguir os rumos da revolução brasileira. (CI). 

 

É oportuno enfatizar que a entrevista do coordenador explicita a ruptura 

com os conceitos de grande regionais, região e espaço geográfico para uma nova 

tendência, em direção a um enfoque centrado, não mais na delimitação do espaço 

físico, pelo MST, mas centrado nas famílias. 

Outro aspecto que merece uma análise, na entrevista, é a avaliação 

realizada pelo MST, que culminou na mudança de concepção da política adotada 

pelo Movimento, até então. 

Nossa experiência de contato com o MST, no norte de Minas, desde o ano 

de 2003, contribuiu para identificarmos os resultados de certo atraso na política do 

MST no norte de Minas conforme depoimento anterior (CI).  

O fato de o MST se organizar em torno das grandes regiões trouxe-lhe 

alguns problemas, no que diz respeito à sua organização e condução de suas 

ações. Neste sentido, a distância geográfica de uma região para outra, onde o 

MST atua, e a falta de uma presença mais contínua dos coordenadores, no 

trabalho de conscientização dos acampados, concorreram para alguns problemas 

internos. Neste caso, em alguns acampamentos, tais como o acampamento 

localizado na fazenda da Prata, que pertencente à Brigada Dandara, em Pirapora, 

o acampamento Eloi Mendes, em São Francisco, e o acampamento Marilândia, em 

Jovenilha, ambos pertencentes à Brigada Milton Santos, o MST perdeu a liderança 



 

 

 

para líderes de associações que ocuparam o espaço do MST frente aos 

acampados, desviando as pessoas dos objetivos preconizados pelo Movimento. 

Embora a entrevista do coordenador não assuma, diretamente, essas 

perdas, em relação à política do MST, o seu depoimento retrata essa preocupação: 

[...] o processo das brigadas, que a gente vem trabalhando é 

no sentido de dar mais espaço para outras pessoas. Estar 

formando novos quadros, formando mais novos dirigentes, 

mais novos militantes. Isso viabiliza economicamente para 

poder viabilizar para gente que, ta dando acompanhamento 

mais de perto ao nosso povo. Pra gente tá fazendo um 

processo mais adequado de formação. (CI). 

 

Desta forma, a preocupação com a formação de novos quadros, que dêm 

sustentação ideológica na área de atuação do movimento, é um dos objetivos na 

mudança de rumos do MST. A viabilidade econômica, em termos de 

monitoramento nos acampamentos, também é uma releitura do MST nas suas 

ações, devido a fatos ocorridos em alguns acampamentos, não comentados pelo 

coordenador, mas que nossa experiência de campo com o MST ajuda a explicitar. 

Por outro lado, o processo de formação mais adequado, para os integrantes do 

MST, é outra mudança nas estratégias e ações do Movimento, para conseguir mais 

consistência orgânica. É por isso que, ao ser questionado sobre a diferença entre o 

modo de trabalhar, anteriormente, com os conceitos de regiões geográficas 

estabelecidas pelo Governo, IBGE, Fundação João Pinheiro, INCRA, etc, o 

coordenador é bastante incisivo em sua resposta. Aponta a diferença entre atuar 

com o conceito de grandes regionais, território e espaço geográfico, em relação ao 

novo conceito de Brigadas, incorporado, atualmente pelo movimento. 

[...] essa diferença [...] a idéia era essa: a gente ia fazendo 

um monte de acampamento, um monte de assentamento, 

meio desenfreado. Crescia muito, mas a gente não teria 

condições de dar acompanhamento, estar fazendo o 

trabalho de formação adequada devido o próprio espaço 

geográfico grande, né? (CI). 

 

Na verdade, o coordenador explica que o trabalho com as Brigadas, 

centrado nas famílias e não no conceito de espaço e território, possibilita um 

trabalho de conscientização e formação de quadros no MST para que, 

gradativamente, se ampliem os espaços necessários de ocupação das terras 

improdutivas. A preocupação é com a mudança na mentalidade dos acampados e 



 

 

 

não com a ocupação de espaço, com um trabalho de base ideológica que permita, 

aos integrantes do MST, ter conhecimento das causas e injustiças aos quais estão 

inseridos, no sistema capitalista.  

Ainda nesta linha de pensamento, o coordenador analisa o objetivo do 

futuro do MST, que é o centro de formação, cuja referência é a Escola Nacional 

Florestan Fernandes, em Guararema (SP), e o Centro de Formação Estadual, que 

funciona em Governador Valadares (MG), e acrescenta 

“Voltando ao processo das brigadas, a nossa idéia 

futuramente é que cada brigada tenha condições de montar 

minimamente um pequeno espaço para estar formando seus 

próprios militantes e sua própria coordenação na brigada” 

(CI). 

 

Por outro lado, aponta o acampamento Estrela do Norte como o primeiro 

acampamento onde o MST deposita o portal da esperança de uma experiência, na 

perspectiva da emancipação e autonomia, a ser referência para os outros 

assentamentos. Isto nos revela, também, uma mudança na mentalidade dos 

dirigentes do MST, que já percebem que o controle central dos acampamentos 

sem autonomia e formação de quadros nos respectivos assentamentos, pode ser 

um indício e um sinal do desaparecimento do MST. Neste caso, teríamos uma 

perda irreparável do maior movimento social de resistência e luta por uma 

condição mais digna e humana da maioria do povo brasileiro. É por isso que o 

coordenador do movimento do norte de Minas dá muita ênfase ao centro de 

formação, baseado numa proposta pedagógica revolucionária:  

                                         construir um espaço onde de fato 

conscientiza o nosso povo de que de fato é a lógica 

capitalista e o que é realmente a lógica socialista e, o que de 

fato o movimento deseja, almeja que é de fazer um 

verdadeiro socialismo nesse nosso Brasil, porque o 

capitalismo infelizmente é um sistema de exclusão mesmo.   

(CI). 

 

Por fim, conscientizar e romper com a idéia do capitalismo, na formação dos 

integrantes do MST, é uma utopia, uma esperança, pois a democracia não é ponto 

de partida, mas é ponto de chegada (SAVIANE, 1980). 

Nesse momento de redefinição nos rumos da política e ações do MST, o 

desafio está lançado, ou seja, conscientizar e democratizar o acesso das 



 

 

 

informações às famílias, no intuito de que elas dêem continuidade às ações do 

MST, que é a ocupação das terras improdutivas. 

 

Considerações Finais 

Com a entrada do MST na região do norte de Minas, houve o avanço, em 

curto espaço de tempo, de ocupações de terras, bem como a organização do 

movimento, o que dá segurança aos integrantes do MST para continuarem na luta 

contra os grandes proprietários e o latifúndio.  

O MST chega para dar organização e estratégia de luta, legitimando o 

interesse dos sem-terras que é conquistar o uso social da terra. Com a ocupação 

da Fazenda Sanharó (atual Acampamento Estrela do Norte), os acampados da 

beira da estrada tornam-se militantes do movimento social, e a partir dessa 

ocupação inicia-se uma nova estratégia de luta pela posse da terra, que se 

expande por todo o sertão norte Mineiro. 

Essas áreas ocupadas pelos agricultores, orientados e coordenados por 

diversos movimentos sociais, entre os principais o MST, expressam o vigor da luta 

pela terra, na região, e constituem espaços geradores de novos ordenamentos 

territoriais, produzindo efeitos políticos e socioeconômicos fundamentais para a 

dinâmica agrária do norte do estado de Minas Gerais.  

Com as novas estratégias de luta, diferenciadas das costumeiras lutas 

isoladas dos posseiros do norte de Minas Gerais, o MST faz e organiza 

ocupações, desafiando as elites agrárias, enfrentando os jagunços (braços 

armados dos fazendeiros), espacializando e territorializando a luta pela terra com 

novas formas e modelos de organização socioterritorial, denominados Brigadas.  

A Brigada apresenta elementos de uma ruptura com os conceitos 

tradicionais de espacialização e territorialização oficialmente criados pelo Estado e 

as categorias geográficas se confirmam no fato de a Brigada se organizar pelo 

número de famílias e não por espaço geográfico/território. Nesse sentido, há uma 

nova estratégia de luta pela posse da terra, uma vez que a Brigada transgride os 

limites das categorias geográficas de espaço/território/região, conceitos estes 

oficialmente utilizados pelo Estado e seus órgãos oficiais. 

Nesse sentido, a Brigada tem um caráter singular e original, pois faz parte 

das estratégias de luta e ação do MST, transcendendo “velhas questões” – como a 

tradicional luta dos posseiros no norte de Minas, a divisão administrativa das 

grandes regionais – e “reitera a necessidade de olhar de uma maneira nova uma 

realidade” (RIOS, 2002, p. 157). 

Essa demanda reprimida de sem-terras é inerente ao processo capitalista 

de expropriação e especulação e de acumulação de capital fundiário e a 



 

 

 

contradição, desse mesmo processo capitalista, de expulsar dos seus meios e 

modos de produção aqueles que já não fizerem parte desse mesmo processo. 

Percebemos que a burocratização estatal, amparada na Constituição, que 

outorga ao Governo Federal o direito de promover a Reforma Agrária, no país, é 

morosa e ineficiente. A Reforma Agrária estanca na burocracia estatal, emperrada 

pela incompetência em atender essa demanda em suas múltiplas escalas: locais, 

regiões e estados da Federação brasileira. 

É por isso que o MST mobiliza frentes de massa e ocupações de terra 

improdutivas, cujo objetivo é agilizar o processo de reforma agrária no país, 

especificamente na região do Norte de Minas. 

Os conflitos e tensões provocados, de um lado, pelos sem-terra, que 

utilizam a ocupação como forma de ter acesso à terra, como início do processo da 

conquista da terra, ede outro lado, pelos representantes dos latifúndios e terras 

improdutivas, deságuam uma luta que, no contexto histórico dessa demanda, já 

provocou assassinatos e chacinas, em vários estados do Brasil. 

Essas ações organizadas de luta pela terra e as ocupações efetuadas pelos 

trabalhadores sem-terra, do MST no norte de Minas Gerais, reafirmam e reforçam 

a discussão da necessidade da Reforma Agrária na região e a importância do uso 

social da terra, em suas dimensões políticas, econômicas e sociais. 
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