
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 
ANA FLÁVIA ROCHA DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montes Claros – MG 

Março de 2016 

 
“POR CAMINHOS DE ÁGUAS E TERRAS”: 

O Processo Migratório de Pescadores Artesanais 



 

ANA FLÁVIA ROCHA DE ARAÚJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POR CAMINHOS DE ÁGUAS E TERRAS”: 
O Processo Migratório de Pescadores Artesanais 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Social 

junto ao Programa de Pós-Graduação em  

Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de 

Montes Claros – UNIMONTES. 

 

 

Área de Concentração: Movimentos Sociais, Identidades 

e Territorialidades. 

 

Orientadora: Dra. Andréa Maria Narciso Rocha de Paula. 

 

Co-orientadora: Dra. Ana Paula Glinfskoi Thé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montes Claros – MG 

Março de 2016 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação: Biblioteca Central Professor Antônio Jorge 

 

 

 

 

 

A658p 

 

 

Araújo, Ana Flávia Rocha de. 

      “Por caminhos de águas e terrasˮ [manuscrito] : o processo migratório de pescadores 

artesanais / Ana Flávia Rocha de Araújo. – Montes Claros, 2016. 

      158 f. : il. 

 

       Bibliografia: f. 147-154. 

       Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Montes Claros -Unimontes, 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social/PPGDS, 2016. 

       

       

      Orientadora: Profa. Dra. Andréa Maria Narciso Rocha de Paula. 

      Coorientadora: Profa. Dra. Ana Paula Glinfskoi Thé. 

 

      1. Rio São Francisco. 2. Sertão do Norte de Minas (MG). 3. Pesca – pescador artesanal. 

4. Processo migratório - Modo de vida. I. Paula, Andréa Maria Narciso Rocha de. II. Thé, 

Ana Paula Glinfskoi. III. Universidade Estadual de Montes Claros. IV. Título. V. Título: O 

processo migratório de pescadores artesanais. 



ANA FLÁVIA ROCHA DE ARAÚJO 
 

 

 

 

 

 

“POR CAMINHOS DE ÁGUAS E TERRAS”: 

O PROCESSO MIGRATÓRIO DE PESCADORES 

 

 

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Social 

junto ao Programa de Pós-Graduação em  

Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de 

Montes Claros – UNIMONTES. 

 

 

 
Orientadora: Dra. ANDRÉA MARIA NARCISO ROCHA DE PAULA 

 

Co-orientadora: Dra. ANA PAULA GLINFSKOI THÉ 

 

 
Membros da Banca: 

 

 
 

Dra. Andréa Maria Narciso Rocha de Paula (UNIMONTES) 
 

 
 

Dra. Ana Paula Glinfskoi Thé (UNIMONTES) 
 

 
 

Dra. Felisa Cançado Anaya (UNIMONTES) 
 

 
 

Dr. Douglas Mansur da Silva (UFV) 

 

 

 

 

Montes Claros, 31 de Março de 2016. 

Resultado: APROVADO! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos pescadores do/de São Francisco que partem 

para resistir e encontram na mobilidade força para 

persistirem em seus lugares de origem. 

 
Aos meus pais José Eurico e Imirene por 

incentivarem meus voos e representarem o lugar do 

meu verdadeiro pouso. 

 
A Andréa Narciso por me apresentar o universo 

migratório e partilhar suas vivências ribeirinhas me 

possibilitando um novo olhar sobre o eu, o nós e os 

outros. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 
“Ninguém escapa ao sonho de voar, de ultrapassar os limites do espaço onde nasceu, de ver novos lugares e 

novas gentes. Mas saber ver em cada coisa, em cada pessoa, aquele algo que a define como especial, um 

objeto singular, um amigo, é fundamental. Navegar é preciso, reconhecer o valor das coisas e das pessoas, é 

mais preciso ainda.” Antoine de Saint-Exupéry in “O ftequeno ftríncipe”, 2000; p 34. 

 
É chegado o momento de agradecer aos muitos que me completam. É através 

desse sentimento de “Gratidão” que expresso o meu reconhecimento e agradecimento durante 

a jornada deste trabalho, que foi uma verdadeira “travessia” de saberes, de conhecimento, de 

vivências e experiências junto aos pescadores do rio São Francisco. Aos que neste breve 

momento não estiverem escritos nestas páginas, não se sintam menos importantes, pois em 

meu coração estão devidamente guardados e sempre lembrados. Aos meus, minha gratidão, o 

meu carinho, afeto e querer bem. 

 

Agradeço a Deus o dom da vida e por tudo que tem me proporcionado ao longo 

desta caminhada. Pela saúde, capacidade e perseverança. Pelos anjos em meu caminho que 

contribuíram de forma especial para a realização deste trabalho. Pela oportunidade de viver e 

aprender novos saberes e novas experiências de vida com os “outros”. 

 

Gratidão e amor sincero aos meus pais Imirene e José Eurico pelos ensinamentos, 

vivências, experiências e partilhas diárias. Por abrirem mão de seus desejos para realizarem 

meus sonhos. Por me ensinarem que o que levamos desta vida são os aprendizados e as 

pessoas que conhecemos ao longo de nossas trajetórias. Por lutarem minhas lutas, confiarem 

em meus ideais e acreditarem em minha capacidade, muitas vezes mais do que eu mesma. Por 

me mostrarem todos os dias o que é o verdadeiro amor e o que a família representa na vida de 

uma pessoa. Não existem palavras suficientes que definam o que sinto, mas neste momento, 

comecemos com um AMO VOCÊS! Estendo e afirmo o meu afeto e carinho ao meu pequeno 

João Gabriel que preencheu o vazio que faltava e trouxe luz à nossas vidas, às minhas irmãs 

Cinthia e Paula por se fazerem tão presentes e afirmarem o seu amor, ao meu cunhado  

Jackson pelo apoio e querer bem. “Cada verso meu, será para dizer a vocês, que eu sei que  

vou amá-los, por toda a minha vida”. 

 

Gratidão, afeto e a minha profunda admiração à minha orientadora Andréa Maria 

Narciso Rocha de Paula com quem partilhei tantas experiências e sonhos nesses anos de 

graduação  e  mestrado.   Você  me  mostrou  que  ser   professor  é   mais   do  que  “passar” 



 

conhecimento, ensinar teorias e fórmulas; é se importar com a maneira que este conhecimento 

é passado, com quem o recebe e a forma que o mesmo o exterioriza. Obrigada por se importar 

sempre. Por ser mais que professora em muitos momentos. Ser mãe, amiga, companheira, 

confidente. Por me entender sem eu precisar expressar uma palavra. Por viver meus sonhos, 

minhas conquistas e derrotas como se fossem suas. Suas orientações não foram e nunca serão 

meramente para construção de trabalhos acadêmicos, você orienta caminhos de vida. Que 

possamos colher muitos frutos desse nosso encontro. Quero partilhar utopias, contar causos, 

trocar livros, somar experiências. Estivemos juntas, estamos juntas e estaremos juntas. 

Obrigada sempre. Amo você! 

 

Gratidão e admiração à minha co-orientadora Ana Paula Glinfskoi Thé com quem 

tive a oportunidade de compartilhar conhecimentos e saberes nestes anos. Obrigada pelo 

carinho e atenção sempre presentes em nossas conversas, e por me apresentar um rio São 

Francisco repleto de sentido e significado. Que possamos partilhar de outras experiências e 

trabalhos, não só acadêmicos, mas, de vida. 

 

Gratidão ao professor Douglas Mansur da Silva por ter aceitado o convite em 

participar desta banca e pela oportunidade da partilha e compartilha de saberes diversos. 

Estendo meu carinho e gratidão à professora Felisa Cançado Anaya por este momento de 

apreciação nesta banca. Obrigada pelos conselhos e apontamentos para este trabalho durante a 

qualificação, que foram essenciais para o desdobramento da pesquisa. Que possamos viver 

outros encontros e somar aprendizados. Obrigada por tudo. 

 

Gratidão e admiração à professora Maria da Luz Alves Ferreira pelos 

ensinamentos durante os anos de graduação e mestrado e pela colaboração na condução deste 

trabalho no período de qualificação. Obrigada por acreditar em meu potencial e em minhas 

escolhas de pesquisa. Seguimos juntas. 

 

Charles Chaplin nos diz que chega um momento em nossa vida, que sabemos 

“quem é imprescindível... quem nunca foi, quem não é mais, e quem será sempre”. Gratidão, 

carinho, amor e afeto aos meus imprescindíveis sempre, Adinei Almeida e Thays Dourado por 

compartilharem sonhos, objetivos, alegrias, tristezas, vida. Vocês são os irmãos que a vida me 

deu, a alegria que a Universidade permitiu e a amizade que vou levar sempre comigo. 

Obrigada por acreditarem em meu potencial e terem sido a perseverança nos momentos de 

dificuldade. Que nossas trajetórias nos levem ao encontro uns dos outros e que a distância 



 

nunca seja empecilho para nossa convivência. Que felicidade é viver na companhia de vocês. 

Obrigada por cada gesto, cada palavra, cada sentimento. Amo vocês! 

 

Gratidão e carinho aos amigos de caminhada: Weslley Pimenta, Wanderleide 

Berto e Ludiana Martins por trazerem alegria e leveza aos anos de mestrado. Obrigada pela 

partilha diária e por acreditarem em amizade verdadeira. Amo vocês! 

 

Gratidão e carinho à: Bianca Rodrigues, Sabrina Rodrigues, Jéssica Althaus e 

Rúbia Karolyne pela amizade de sempre e por seguirmos juntas ainda que em caminhos 

diferentes. Obrigada pelo amor, afeto e compreensão de vocês em meus momentos de 

ausência. Quero partilhar e viver com vocês mais de nossas conquistas e realizações. Amo 

vocês! 

 

“... Me rendi a felicidade que é ter amigos. Sobretudo, do peito, para dividir a 

leveza da vida”. Gratidão à Priscilla Cunha e Nathália Aguiar pelos anos de convivência e 

partilha da vida. Pela solidariedade e querer bem. Por representarem a alegria nos tempos 

difíceis e a leveza nos momentos de dificuldade. Por dividirem seus sonhos, desejos, medos e 

anseios. Por acreditarem em meu potencial. Estendo meu agradecimento à Izabella Ribeiro 

pela presença ainda que distante fisicamente. Pelas conversas, apoio e momentos de 

descontração.  A vocês minhas meninas, meu amor, carinho e afeto. Amo vocês! 

 

Gratidão aos meus tios e tias, primos e primas por acreditarem sempre em meu 

potencial e torcerem cada vez mais por minhas conquistas. A vocês o meu carinho e afeto 

sempre. 

 

Gratidão e admiração a Carlos Rodrigues Brandão e aos membros do Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Comunidades Tradicionais do rio São Francisco – OPARÁ por 

permitiram o diálogo e a construção de novos saberes junto às comunidades ribeirinhas do  

São Francisco. Estendo meu carinho à: Laís Costa, Juliana de Jesus, Carla Nadine e Maria 

Cecília pela torcida e colaboração na construção deste trabalho. Obrigada! 

 

Gratidão ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Migrações e suas Interfaces – 

MUTUM pela possibilidade de partilha e apreensão de teorias, métodos e análises sobre o 

universo migratório, que foram fundamentais na construção do trabalho teórico e empírico. 

Estendo  meu  carinho  e  admiração  ao  amigo  Guélmer  Faria,  quem  conduziu  os    nossos 



 

encontros, possibilitando novos olhares e novas formas de apreensão sobre a migração e suas 

interfaces. Obrigada pelas palavras amigas e pela presença sempre. Seguimos juntos. 

 

Gratidão profunda ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social – 

PPGDS pela abertura de conhecimentos e aprendizados. Foram tempos de reconstrução e 

aperfeiçoamento de saberes. Estendo meu agradecimento ao corpo docente e discente pelo 

aprendizado contínuo e diário. Aproveito este momento para agradecer e reafirmar meu 

carinho à Fernanda Alvares, Vanessa Camilo, Joelena, Sara Fraga e Gabriela Rocha que à 

frente da Secretaria, sempre estiveram à disposição para qualquer dúvida e conselhos 

administrativos. Obrigada meninas pela atenção e carinho. Agradeço também a funcionária 

Antônia pelas sábias palavras e zelo nestes anos de mestrado. 

 

Gratidão à professora Luciene Rodrigues, que à frente da coordenação do 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social – PPGDS, sempre esteve acessível a 

quaisquer dúvidas e questionamentos. Pelas aulas esclarecedoras e incentivadoras em todos os 

sentidos. Obrigada! 

 

Gratidão à Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES por 

possibilitar a realização de sonhos e de conhecimentos diversos, bem como, ser uma 

importante instituição na região promotora da diversidade. 

 

Gratidão aos professores do Departamento de Política e Ciências Sociais da 

UNIMONTES pelos ensinamentos durantes os anos de graduação. 

 

Minha gratidão à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, do Ministério da Educação, pela concessão da bolsa para cursar o 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social – PPGDS durante todos os períodos. 

 

Gratidão, carinho, afeto e admiração aos pescadores do/de São Francisco, em 

especial aos homens e mulheres do Bairro Sagrada Família e Vila dos Baianos, com quem 

partilhei tantas histórias, prosas, sonhos e saberes. Sem vocês este trabalho não seria possível. 

Obrigada por abrirem suas casas, seus corações e suas almas para que eu pudesse adentrar e 

conhecer um pouco mais deste sertão Norte Mineiro e suas gentes. Foram tempos de 

verdadeira colheita de sabedorias e modos de vida. Cada nome, cada rosto, cada conversa que 

tivemos ficaram guardados em meu coração que é onde levo vocês. E como diz João 

Guimarães Rosa, “existe é o homem humano. Travessia”. 



 

Faço minhas as palavras de Gonzaguinha, como forma de traduzir o meu 

sentimento ao expressar carinho, gratidão e respeito a tantas pessoas. 

 

 
Aprendi que se depende sempre 

De tanta muita diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de tantas outras pessoas 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que a gente é tanta gente 

Onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho ftor mais que pense estar 

“Caminhos do Coração” (Gonzaguinha; 1982). 



 

Como um Rio 

Ser capaz, como um rio 
que leva sozinho 

a canoa que se cansa, 
de servir de caminho 

para a esperança. 
E de lavar do límpido 
a mágoa da mancha, 
como o rio que leva, 

e lava. 
 

Crescer para entregar 
na distância calada 

um poder de canção, 
como o rio decifra 

o segredo do chão. 
 

Se tempo é de descer, 
reter o dom da força 
sem deixar de seguir. 

E até mesmo sumir 
para, subterrâneo, 
aprender a voltar 

e cumprir, no seu curso, 
o ofício de amar. 

 
Como um rio, aceitar 

essas súbitas ondas 
feitas de água impuras 

que afloram a escondida 
verdade nas funduras. 

 
Como um rio, que nasce 
de outros, saber seguir 
junto com outros sendo 

e noutros se prolongando 
e construir o encontro 
com as águas grandes 

do oceano sem fim. 
 

Mudar em movimento, 
mas sem deixar de ser 
o mesmo ser que muda. 

Como um rio. 
 

Thiago de Mello 
In Mormaço na floresta, 1981. 



RESUMO 
 

 

O objetivo desse trabalho consiste no estudo e na compreensão das migrações de pescadores 

artesanais enquanto um processo, abrangendo as representações dos sujeitos que partem e dos 

que ficam nos lugares de origem, por meio de uma análise entre os espaços urbano e rural. O 

lócus de pesquisa foi o Município de São Francisco, localizado às margens do Rio São 

Francisco. A análise se concentrou no Bairro Sagrada Família, caracterizado por ser um bairro 

de pescadores que realizam bastante o processo migratório. Como apreensão do espaço rural, 

a pesquisa se direcionou para a comunidade da Vila dos Baianos, localizada a 30 quilômetros 

da área urbana. A Vila foi constituída pelo processo migratório de pescadores vindos da  

Bahia. Nesse sentido, o estudo se revela como uma análise do lugar, das pessoas do/no lugar e 

dos fenômenos que desencadeiam o processo migratório. Apoiados em uma abordagem 

qualitativa e fenomenológica, utilizamos as técnicas de trabalho de campo, entrevistas em 

profundidade, observação densa do cotidiano, fotografias, como forma de apreensão da 

realidade. No estar junto e vivenciar, entendemos que o pescador ao afirmar suas relações  

com a natureza, caracteriza sua identidade e seus modos de vida no/do lugar. A dificuldade  

em realizar a pesca tem colaborado para que a migração temporária continue ocorrendo entre 

os pescadores, ocasionando modificações nos lugares de origem e destino. Migrar se tornou 

uma possibilidade de melhoria de vida. 

 

Palavras-Chave: Rio São Francisco, Sertão do Norte de Minas, pesca e pescador artesanal, 

processo migratório, modo de vida. 



ABSTRACT 
 

 

The aim of this work is the study and understanding of fisherfolk migrations as a process, 

including the representations of the subjects departing and staying in places of origin, through 

an analysis of the urban and rural areas. The research locus was the city of San Francisco, 

located on the banks of the São Francisco River. The analysis focused on the Sagrada Familia 

neighborhood, characterized by being a fishing district that quite perform the migration 

process. As apprehension of rural areas, the research is directed to the village community of 

Bahian, located 30 kilometers from the urban area. The village was established by the 

migratory process of coming fishermen of Bahia. In this sense, the study reveals how an 

analysis of the place, the people of / in place and phenomena that trigger the migration 

process. Supported by a qualitative and phenomenological approach, we use fieldwork 

techniques, in-depth interviews, dense everyday observation, photographs, as a means of 

apprehending reality. In being together and experience, we understand that the fisherman to 

affirm their relationship with nature, featuring their identity and their ways of life in / place. 

The difficulty in performing fishing has contributed to the temporary migration continues to 

occur among fishermen, causing changes in the places of origin and destination. Migrate 

became a possibility of improvement of life. 

 

Keywords: San Francisco River, Hinterland North Mining, fishing and artisanal fisherman, 

migratory process, way of life. 
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INTRODUÇÃO 

O Percurso 
 

 
“Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve poder para te dar. Vai. 

Fim do ano, a gente puder, faz a viagem também. Um dia todos se encontram...”. 

 
João Guimarães Rosa. Manuelzão e Miguilim, 1984; p.87. 

 
 

O estudo que aqui apresentamos é uma análise sobre os processos migratórios de 

pescadores artesanais no Sertão Molhado de Minas Gerais, especificamente no Município de 

São Francisco. O objetivo principal deste trabalho foi compreender a migração enquanto um 

processo que abrange não só o sujeito migrante, mas todas as esferas sociais, modificando os 

sujeitos que participa do processo e aqueles que ficam a esperar, bem como, os locais de 

destino e os locais de origem. Para tanto, o presente estudo se caracteriza como uma análise  

do lugar, das pessoas do/no lugar, e os fenômenos que desencadeiam o processo migratório. 

Para materialização da pesquisa objetivou-se uma análise delineada pelos espaços 

urbano e rural
1
, que são fundamentais para o entendimento das “migrações sertanejas”, e do 

processo de formação da própria região. Dessa forma, no Município de São Francisco nossos 

lócus de pesquisas foram o Bairro Sagrada Família para entendimento dos processos 

migratórios de pescadores artesanais na concepção urbana, enquanto a comunidade rural de 

Vila dos Baianos nos permitiu o entendimento a partir do espaço do rural. 

A pesca é um fenômeno de deslocamento dos pescadores artesanais que vêm 

ocorrendo desde épocas remotas na busca pelas melhores condições de realização da 

atividade, bem como, de reprodução da vida, uma vez que tal processo está atrelado às 

condições e modos de vida “escolhidos” pelos pescadores. Portanto, podemos compreender a 

pesca como uma atividade socioeconômica que é desencadeada por diversos grupos humanos, 

em diversos espaços geográficos e em diferentes momentos históricos, em seus mais variados 

contextos. 

A compreensão de tal atividade, juntamente com os processos de deslocamentos, é 

entendida através do pescador artesanal, que é aquele que utilizando mão de obra familiar e 

retirando da natureza o necessário para o consumo e o pouco excedente para comercialização 

e complementação da renda familiar, desenvolveu um modo de vida e comportamentos  frente 

 
 

1 
As noções de rural e urbano utilizadas neste trabalho não são meras representações, mas modo de vida, opção 

política que expressam as características e identidades do lugar e das pessoas do/no lugar. 
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aos recursos naturais, que norteiam suas ações e as formas com que compreendem a pesca, 

não apenas como uma atividade econômica, mas como uma identidade. 

Para Clauzet (2005), os pescadores artesanais podem ser definidos como aqueles 

que na captura e desembarque das espécies aquáticas, utilizam mão de obra familiar ou não 

assalariada e exploram os recursos naturais a partir de uma concepção de vida, com auxilio de 

aparelhagem de pouca autonomia. No entanto, segundo Furtado (1987), o tipo de tecnologia 

utilizada pelos pescadores artesanais depende de diversos fatores como, por exemplo, as 

condições físicas e climáticas da região, a preferência e/ou aptidão por uma modalidade de 

pescaria, interferências do mercado, bem como, suas formas de poder (aquisitivo; simbólico e 

social). 

Através das técnicas utilizadas, das formas de manejo, da maneira com que 

assumem o seu território, os pescadores artesanais constroem sua identidade diretamente 

ligada ao exercício de sua atividade, e por meio de suas relações com a natureza e os demais 

pescadores consolidam uma “teia de significados” 2 que direcionam as dinâmicas cotidianas. 

Ao assumirem esta teia, os pescadores assumem também uma cultura, que pode ser 

compreendida pelas, 

 

Falas, os gestos, as impressões, as aparências, que vão construindo as redes de 

significados das ações e representações dos homens e mulheres que então vão 

delimitando os territórios em espaços que se criam e se identificam em lugares e que 

vão se constituindo na paisagem. (PAULA, BRANDÃO, CLEPS, 2006, p. 3). 

 
 

Para Geertz (1989) somente o homem, em suma, tem cultura. Ao partilharem o 

manejo, técnicas, os recursos, a vida, os pescadores também partilham sua representação de 

mundo e suas interações por meio de simbologias e pertencimento com/do lugar, 

características imprescindíveis no entendimento dos processos migratórios dos pescadores 

artesanais. 

A migração dos pescadores aqui compreendida é uma mobilidade “forçada” por 

diversos fatores: degradação do rio, dificuldade no exercício da pesca, expropriação de terras, 

“cercamento” de terras e águas, aumento da pesca amadora, dentre outros, que desarticulam 

não só o ambiente natural, mas, principalmente as dinâmicas estabelecidas do/no lugar. 

Contexto, que nos leva aos principais questionamentos para o entendimento de tal 

processo. Existe migração de pescadores artesanais? Quem é este pescador? O que é a pesca 

artesanal? Ser pescador é uma identidade? Se existe a migração, quais são os fatores que 

 

2 
Ver GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989; p. 15. 
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desencadearam o processo? Como ocorre a migração dos pescadores? Em quais condições de 

trabalho? Para onde migram? Para quais trabalhos? Migram sozinhos ou com os núcleos 

familiares? Retornam para os lugares de origem? Adquirem algum bem material através do 

processo migratório? Indagações que nos acompanharam e instigaram durante as pesquisas e 

escrita deste trabalho. 

 

A Experiência Anterior 

 

 

Esta pesquisa se desdobrou e teve início a partir de uma experiência anterior, 

obtida no desenvolvimento de uma monografia3 de bacharelado no ano de 2013, na qual 

estudamos a pesca artesanal nas corredeiras do Município de Buritizeiro – MG, 

compreendendo-a enquanto um ritual, que na concepção de Leach (1996) e Gennep (1978) 

enquanto um rito de passagem (de margem) está estruturado em uma pré-liminaridade, uma 

liminaridade e uma pós-liminaridade, nos possibilitando a compreensão dos modos de vida e 

técnicas utilizadas na atividade pesqueira dentro desta lógica peculiar, que é a pesca em 

corredeiras, que apesar de ilegal pelos órgãos ambientais é legitimada pela experiência e 

realização da atividade diariamente pelos pescadores. 

Foi por meio dos trabalhos de campo realizados para esta pesquisa, que a  

migração foi apontada como uma “saída” pelos pescadores para realizarem a pesca em outros 

rios quando a fiscalização estava forte nas corredeiras, e/ou como forma de complementação 

econômica por meio do exercício de outros trabalhos, em outras cidades. 

Dessa forma, o trabalho monográfico foi um primeiro passo no universo das 

migrações, possibilitando um novo olhar sobre a pesca e sobre os pescadores, bem como, os 

contextos existentes por trás da “tomada de decisão” pelo processo migratório. Contudo, a 

inserção no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Comunidades Tradicionais do Alto Médio 

São Francisco – OPARÁ4 foi fundamental na aquisição e discussão de teorias, bem como, a 

possibilidade de entendimento da migração através da lógica das pessoas do/no lugar. 

Com estudos voltados para a compreensão dos processos migratórios e suas 

interfaces, o Grupo de Estudos, através do “Projeto Sair, Ficar, Voltar: Um Estudo sobre 

Migrações  no sertão  Norte Mineiro”  5, nos  possibilitou apreender mais  sobre os  processos 

 

3 
ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. O rio, o homem e a pesca: Territorialidades Barranqueiras nas Corredeiras do 

Velho Chico. Monografia apresentada ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Montes 

Claros – UNIMONTES; Junho de 2013. 
4 
Resolução CEPEx 096/2011. 

5 
Resolução CEPEx 074/2015. 
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migratórios sertanejos, bem como, conhecer o Município de São Francisco, que se tornou o 

lócus para o desenvolvimento deste estudo. 

 

 

Método e Metodologia 

 

 

A construção deste trabalho foi possível pela relação de confiança estabelecida 

entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, permitindo uma troca de experiências e de 

vivências mútuas. Segundo Santos (2000) há necessidade de reorganizamos o  que 

conhecemos como ciência: 

 

Em vez da eternidade, temos a história; em vez do determinismo, a 

imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a 

auto-organização; em vez da reversabilidade, a irreversabilidade e a evolução; em 

vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente 

(SANTOS, 2000, p.70-71). 

 

 

O saber e conhecimento que não levam em consideração os outros saberes, as 

outras “visões de mundo” é um “conhecimento desencantado e triste”. O senso comum está 

cada vez mais atrelado às pesquisas científicas e tem ganhado espaço pela importância e 

complexidade, assim como os grandes teóricos. (SANTOS, 2000). 

Dessa forma, para realizarmos esta pesquisa foi necessário buscar/construir/traçar 

um caminhar nos campos teórico/empírico, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa. 

Contudo, não utilizamos um único método na análise dos processos migratórios, mas, um 

conjunto de ideias e técnicas que nos possibilita-se a compreensão do universo estudado e dos 

processos desencadeados. 

Tendo como metodologia base e por meio de uma abordagem qualitativa, 

utilizamos a abordagem do Grupo OPARÁ, realizando em um primeiro momento 

levantamentos bibliográficos sobre o tem central da proposta, incluindo teses, dissertações, 

monografias, dados acerca da formação da sociedade brasileira e da formação do Município 

estudado, assim como, o desenvolvimento do Norte de Minas e a importância do rio São 

Francisco na região e para as pessoas do/no lugar. 

Através da leitura, compreensão e discussão das obras estudadas foi possível uma 

contextualização histórica acerca do desenvolvimento da região, permitindo a construção de 

um roteiro de trabalho de campo, que envolveu em seu arcabouço metodologias de entrevistas 

e de observação do objeto de estudo, incluindo imersão a campo e registro de dados em lócus. 
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Para Paula (2009) a abordagem qualitativa na pesquisa tem como marca o saber  

do outro, estabelecendo uma possibilidade de interação entre os sujeitos que pesquisam e os 

sujeitos que são os conhecedores das histórias, das vivências, que por meio da oralidade nos 

transmitem experiências e o conhecimento dos saberes local. Para melhor apreensão e  

registro, durante todo o processo foi necessário à utilização de gravadores, máquina 

fotográfica e roteiros de entrevista, o que nos possibilitou um considerável acervo de imagens 

e entrevistas, devidamente autorizadas pelos sujeitos pesquisados. 

O olhar o outro, o estar em contato, nos permitiu compreender histórias de vida, 

que entrelaçadas ao rio São Francisco e aos processos migratórios, representam a “face” de 

tantos migrantes sertanejos ou não, que se põem em mobilidade em busca de melhores 

condições de reprodução da vida. Ainda que o processo migratório se mostre difícil e transite 

entre a “esperança e fracasso”, a migração persiste e o trânsito entre os lugares é constante, 

nos evidenciando os contextos e fatores que estão por trás de todo o processo. Fatores que são 

tão importantes quanto o próprio ato de migrar. 

A partir desse contexto, a pesquisa se apoiou no aporte fenomenológico (RELPH, 

1979) e nos caminhos propostos pela antropologia, geografia e sociologia, permitindo uma 

análise por meio das dimensões cultural, social, política e econômica num mesmo processo. 

Consideramos que a fenomenologia possibilita uma visão e descrição do processo migratório 

como um “todo”, englobando em seu contexto todos os fatores que estão ligados ao 

desencadeamento do processo, assim como, as mudanças ocorridas com os sujeitos e os 

lugares de origem e destino, nos apresentando “como somos no mundo e como habitamos um 

espaço” (PAULA, 2009, p. 31). 

 

A fenomenologia fundamenta a intuição das essências da experiência vivida (do ser- 

no-mundo) e a experiência pensada (do pesquisador). É no encontro das essências 

que o procedimento metodológico se orienta para fenômenos que não podem ser 

compreendidos somente a partir da medição ou observação, mas que têm de ser 

vividos, constituindo a “[...] substância de nossos envolvimentos no mundo”. 

(RELPH, 1979, p. 100-101). 

 

 

O objetivo de compreender a realidade sob a perspectiva do outro, nos permitiu a 

utilização da técnica etnográfica
6 

como forma de apreensão do cotidiano vivido, da rotina 

diária e dos modos de vida desencadeados pelos pescadores artesanais, por meio de suas 

 

 

 
 

6 
Utilizamos a etnografia enquanto técnica, como forma de aprofundar os dados qualitativos presentes neste 

trabalho; uma vez que o mesmo não se debruçou na etnografia enquanto método. 
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narrativas, da forma com que interpretam o seu lugar, o processo migratório, a realização da 

pesca, as dificuldades enfrentadas na pesca e na migração. 

Para Malinowski (1978, p.18) “na etnografia, o autor é, ao mesmo tempo, o seu 

próprio cronista e historiador”. Assim, as ações, relações e interpretações do mundo da vida, 

são contatadas na mesma intensidade em que foram vividas pelos seus próprios sujeitos. Não 

obstante, as fotografias utilizadas ao longo do desenvolvimento do estudo representa uma 

forma de abstração do real e da possibilidade de reflexões por meio do olhar e da  

interpretação de quem vê. 

Utilizamos os depoimentos, frases e palavras consideradas importantes para o 

entendimento da pesquisa em itálico, de forma a situarmos o leitor nas narrativas dos sujeitos 

pesquisados. 

 

Os Objetivos e o Recorte Territorial 

 

 

Nossos objetivos foram centrados na compreensão dos processos migratórios de 

pescadores artesanais no Município de São Francisco – MG no ano de 2015/2016, por meio  

da análise urbano/rural, através do Bairro Sagrada Família e Vila dos Baianos; e se 

desdobraram a partir das seguintes questões: 

 

 Compreender o processo migratório de pescadores artesanais e suas dinâmicas através 

das narrativas dos sujeitos migrantes; do estar lá e vivenciar o cotidiano junto aos 

pescadores; 

 Analisar de que forma o processo migratório afeta a atividade pesqueira; 

 Descrever quem é o pescador que migra e quais as atividades eles ocupam durante o 

processo migratório; 

 

Inúmeros são os fatores e mecanismos responsáveis pelo deslocamento 

socioespacial dos pescadores para outros locais de pesca e para outras cidades, em outros 

trabalhos. O modo de vida e as ações humanas, as relações sociais e o próprio viver são 

indissociáveis dos lugares em que acontecem e se constroem. O estudo de um perpassa pelo 

outro de tal forma que seus sentidos se fazem juntos. O lugar só se estabelece pelo viver; e  

este é o modo de vida. É neste modo de vida, de construções, que os pescadores estabelecem 

suas territorialidades acerca do território ao qual se consideram pertencentes. Quando os 

pescadores se deslocam, mesmo que por um curto espaço de tempo, eles se autoidentificam  e 
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se reconstroem socialmente e culturalmente de acordo com o novo território, apesar de ser 

uma dinâmica passageira. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

 

Nosso trabalho estrutura-se em três capítulos, por meio de dois caminhos: o 

caminho de águas ligado às águas do rio São Francisco, que possibilitou aos ribeirinhos uma 

organização social e da vida, pautados nas lógicas ambientais; e o caminho de terras, através 

dos processos migratórios de pescadores desencadeados pelas firmas de plantação e colheita 

de alho e cebola, e para as regiões em torno, efetivando a experiência em outros trabalhos 

como pedreiro, servente de pedreiro, dentre outros, que não a pesca. 

Apresentamos no primeiro capítulo, a trajetória do Sertão através do correr das 

águas do São Francisco, evidenciando a região do Norte de Minas Gerais, os homens do Vale 

do São Francisco, seus modos de vida e de trabalho, assim como, as transformações ocorridas 

com o desenvolvimento e modernização da região, as dicotomias existentes por meio destes 

processos entre o urbano e rural, e a importância do rio São Francisco neste contexto, 

enfatizando os processos migratórios campo/cidade. 

No segundo capítulo apresentamos os modos de vida e a pesca artesanal no 

Município de São Francisco, Norte de Minas Gerais. Através da caracterização de quem é o 

pescador das águas do rio São Francisco, e qual o modo de pescar por ele realizado. A 

compreensão deste pescador ocorre sob a ótica dos espaços urbano e rural no Município de 

São Francisco, tendo o Bairro Sagrada Família como análise urbana, e a Vila dos Baianos 

como análise rural; compreendendo a realidade e as dinâmicas de vida de ambos os espaços, 

bem como, evidenciando a luta cotidiana dos pescadores artesanais em busca/manutenção do 

seu trabalho e a “decisão” pelo processo migratório. 

No terceiro capítulo apresentamos o processo migratório de pescadores artesanais 

evidenciando os fatores e contextos sociais que desencadearam o fenômeno, as percepções e 

perspectiva dos pescadores nos lugares de origem/destino. Assim, propomos ao leitor uma 

vivência do processo migratório através dos próprios pescadores de São Francisco, que na 

mobilidade espacial seguem travessiando por entre terras e águas. 
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CAPÍTULO I 

 

O CORRER DO RIO: O EU, O NÓS E OS OUTROS NA CONSTRUÇÃO 

DO SERTÃO. 
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Agora por aqui, o Senhor já viu: Rio é o São Francisco, o Rio do Chico. O resto 

pequeno é vereda e algum ribeirão. 

João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas; 1986; p. 234. 

 

 

Em seu único romance, João Guimarães Rosa nos apresenta com peculiaridade 

singular um ‘outro’ Sertão, numa linguagem própria e minuciosamente detalhada, leva-nos a 

uma viagem pelas paisagens naturais, pela bravura dos homens sertanejos, pelas lutas 

vivenciadas no dia-a-dia e, sobretudo, pela imponência de um rio que se fez e faz presente na 

vida dos ribeirinhos da região. Denominado São Francisco, o Rio do Chico, transformou os 

cenários, a vida e os destinos dos sertanejos. A representação do Sertão, realizada por 

Guimarães Rosa é a que utilizamos neste trabalho. 

Apresentamos neste primeiro capítulo, a trajetória do Sertão através do correr das 

águas do São Francisco, evidenciando a região do Norte de Minas Gerais, os homens do Vale 

do São Francisco, seus modos de vida e de trabalho, assim como, as transformações ocorridas 

com o desenvolvimento e modernização da região, as dicotomias existentes por meio destes 

processos entre o urbano e rural, enfatizando os processos migratórios campo/cidade. 

 

.“Sertão Molhado”: O Rio São Francisco e sua Mobilidade 

 

 

Antes de embarcarmos nesta viagem pelo São Francisco, faz-se importante 

ressaltar a opção por trabalhar o Sertão de Minas Gerais, enquanto um Sertão Molhado 

conforme caracterizamos no subtítulo. Faço parte de um Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Comunidades Tradicionais do Alto Médio São Francisco onde os projetos são desenvolvidos 

em função dos modos de vida das populações que vivem nas beiradas do Velho Chico. O 

projeto OPARÁ, o qual dá o nome ao referido grupo de pesquisa, buscou compreender a 

comunidade tradicional nortemineira e os seus variados contextos. 

Foi divido geograficamente, em duas vertentes: a Equipe do Sertão Seco, que 

englobava as bacias do rio Pardo de Minas e Jequitinhonha, coordenada pelo professor João 

Batista de Almeida Costa e a Equipe do Sertão Molhado, coordenada pelo professor Carlos 

Rodrigues Brandão, que englobava todas as comunidades nas beiradas do rio São Francisco. 

Dessa forma, a região em torno do rio São Francisco ficou conhecida como Sertão Molhado; e 

é através desta distinção que este trabalho perpassará. 
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A bacia do rio São Francisco é considerada uma das principais bacias 

hidrográficas do país. “Descoberto” 
7 

pelo navegador espanhol Américo Vespúcio em 4 de 

Outubro de 1501 e abrangendo 521 municípios, a bacia do Rio São Francisco banha cinco 

estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe) e cerca de 8% do território 

brasileiro. (GUIA DO PESCADOR; 2012). 

Conhecido como “rio da integração nacional”, o Rio São Francisco percorre 2.830 

km de extensão e recebe cerca de 170 afluentes até o seu destino final no Oceano Atlântico; 

abarcando em seu contexto uma junção de forças étnicas e políticas que atuam dentro do 

sertão nortemineiro desencadeando uma diversidade de relações sociais, bem como, uma 

diversidade de culturas. 

Considerado um dos rios mais importantes do Brasil e da América do Sul, 

caracteriza grande parte da economia e ambiente da região, assim como, adentra os biomas da 

Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. (MELO, 2012, p.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7
Discussão realizada na monografia: O rio, o homem, a pesca: territorialidades barranqueiras nas corredeiras do 

Velho Chico; UNIMONTES, 2013. 
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FIGURA 1 – TRECHO NAVEGAVÉL DO RIO SÃO FRANCISCO E SUAS SUB- 

REGIÕES 

 
 

Fonte: DAMÁZIO, Crhistophe Barros dos Santos. VAPORES E LOCOMOTIVAS Os instrumentos de 

civilidade e desenvolvimento da população ribeirinha do São Francisco no período imperial 1879-1889. 

 

 
 

Subdivida em quatro regiões, a bacia do rio São Francisco é composta: Alto 

Médio São Francisco (da nascente até o Município de Pirapora – MG); Médio São Francisco 

(do Município de Pirapora – MG até o Município de Remanso – BA); Sub-Médio São 

Francisco (do Município de Remanso – BA até o Município de Paulo Afonso - BA); e Baixo 

São Francisco (do Município de Paulo Afonso – BA até a foz). (DUMONT, 2004, p. 33). 
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De acordo com Sato & Godinho (1999), o curso das águas no Alto Médio São 

Francisco é caracterizado por águas rápidas, frias e oxigenadas; o Médio São Francisco por 

ser rio de Planalto, possui menor velocidade e propensão a grandes cheias; o Sub-Médio São 

Francisco se encontra praticamente barrado; enquanto o Baixo São Francisco, por ser trecho 

de planície, é mais lento e possui forte influência da Marinha. 

Nesse sentido, o contexto histórico de desenvolvimento da região do Norte de 

Minas e do próprio país está ligado aos cursos e trajetos do rio São Francisco. Por muitos  

anos, o rio foi o único meio de transporte que ligava as regiões no país; contribuindo para o 

fortalecimento da economia e facilitando a distribuição dos produtos produzidos na região; 

bem como, promovendo a mobilidade das populações ribeirinhas para outras localidades. 

Nos primeiros anos de colonização do país, a cobiça internacional era destinada ao 

pau-brasil, árvore nativa que possuía diversas utilidades, dentre elas, a tintura de tecidos 

expressava o interesse dos europeus. “Como em largas faixas do litoral brasileiro, o baixo São 

Francisco tinha matas desta árvore nativa” (NEVES, 1998, p. 27). 

As primeiras tentativas de penetração nos Vales do São Francisco ocorreram pelo 

rio São Francisco como via de acesso fácil e rápido. Contudo, era inevitável o choque entre as 

duas culturas: de um lado os portugueses e seus interesses nas riquezas naturais; de outro, “as 

nações indígenas ribeirinhas” que viviam na região. “Assim, frente a frente, se encontraram 

respectivamente conquistadores intrépidos e guerreiros contumazes” (NEVES, 1998, p. 27). 

Segundo Neves (1998) os primeiros colonizadores (século XVI) chegaram à 

região pela possibilidade de navegar o São Francisco acima da Cachoeira de Paulo Afonso até 

o seu curso médio; 

 

No inverno (o rio São Francisco) não traz tanta água nem corre como no verão e no 

cabo destas vinte léguas (para o interior a partir da foz) faz uma cachoeira por onde  

a água se despenha e impede a navegação; porém daí por diante se pode navegar, em 

barcos que lá se armarem, até um sumidouro, onde este rio vem dez ou doze léguas 

por baixo da terra. E também é navegável daí para cima oitenta ou noventa léguas, 

podendo navegar barcos, ainda mui grandes, pela quietação com que corre o rio 

quase sem sentir-se, e os índios Amaupirás navegam por ele em canoas. 

(SALVADOR, 1918, p. 104). 

 

 
 

A possibilidade de tráfego pelas águas transformou o modo com que as  

expedições eram realizadas. O rio tornou-se parceiro para grandes descobertas. A paisagem 

natural dera lugar a uma diversidade de canoas e pequenas embarcações. O trecho conhecido 

popularmente como “rio de baixo” (entre a Cachoeira de Paulo Afonso e a cidade de  Juazeiro 

– BA) permitia o trânsito por meio de pequenas embarcações, em virtude das corredeiras e 
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outros pequenos acidentes fluviais. “Daí a suposição que se refira ao Médio São Francisco, 

isto é, ao trecho do rio localizado acima de Juazeiro (BA), onde é possível o tráfego de 

grandes barcas” (NEVES, 1998, p. 27). 

Já a navegação no trecho compreendido entre a foz e a cidade de Piranhas (AL) é 

favorecida pela ausência de obstáculos e pela presença de ventos regulares. 

Nas primeiras décadas do século XVII as embarcações dos  portugueses 

navegavam por quase toda área do baixo e médio São Francisco. Grupos de bandeirantes 

avançam de São Paulo para o rio São Francisco. Os paulistas mais conhecidos são Matias 

Cardoso, Januário Cardoso, Manoel Francisco Toledo e Manoel Pires Maciel. Em sentido 

contrário ao desbravamento dos paulistas, os baianos seguem a trajetória do gado, 

“interiorizando-se até alcançar as margens do rio e de seus afluentes... destacando entre eles a 

família Garcia Dávila. Não se pode perder de vista que a escravaria acompanhava os 

senhores” (NEVES, 1998, p. 41). 

Tais fatores contribuíram para um encontro de culturas, ou melhor, de variantes de 

uma mesma cultura: grupos sociais do Sudeste e do Nordeste se encontraram no rio São 

Francisco utilizando-se da força de trabalho das mesmas categorias sociais: índios, negros e 

mestiços. Para Neves (1998) foi a partir da contribuição dessas categorias que se criou no 

Brasil uma unidade cultural, mais tarde evidenciada como nação. No entanto, apreende-se que 

os diversos grupos e categorias preservaram, dentro dessa unidade cultural mais ampla, a sua 

própria identidade. 

As populações indígenas em grande parte já haviam sido exterminadas ou, com o 

processo de dominação cultural e miscigenação, originaram o barranqueiro mestiço, caboclo 

ou cafuzo. Contudo, o legado cultural indígena se perpetuou ao longo dos séculos através de 

seus conhecimentos, principalmente sobre os fenômenos naturais (clima, regime fluvial, etc.) 

que são de fundamental importância para as navegações. (NEVES, 1998). 

Na segunda metade do século XVIII, são introduzidas as barcas nos transportes de 

cargas entre povoados, função que era desempenhada pelos ajoujos
8
. 

 
A primeira embarcação do Médio São Francisco, de proporções maiores do que as 

canoas indígenas e os ajoujos; foi – ao que se parece – uma barca de passagem. Cabe 

um esclarecimento sobre esse tipo de embarcação: a barca de passagem estabelece a 

ligação entre as duas margens de um rio; em geral, transporta pessoas e cargas.   Era 

 
 

8 
De acordo com memória social do povo ribeirinho os “ajoujos” são as embarcações de carga mais antigas do  

rio São Francisco. Um tipo de embarcação oriunda da canoa simples dos índios. Eram embarcações formadas  

por duas ou três canoas ligadas umas nas outras por paus roliços e amarradas a estes por meio de tiras ou cordas 

de couro cru. Esse tipo de embarcação serviu ao expansionismo socioeconômico da empresa colonial e, 

possivelmente, à sua ideologia, veiculada pelas missões religiosas. (OLIVEIRA, 2011). 
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comum encontrar essas embarcações nos rios cortados por estradas ou caminhos que 

estabeleciam ligações regionais e inter-regionais. (NEVES, 1998, p.85). 

 

 

A primeira barca estabeleceu no caminho que ligava a cidade de Bahia ao sertão 

de Pernambuco e do Piauí, na altura das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Com isso, 

desenvolveu novos povoados e novas produções, expandindo o comércio e os movimentos 

migratórios. (PEREIRA, 2004). 

Devido à expansão das embarcações, aos poucos o cenário ribeirinho se 

transformava, e o rio dava origem a uma possibilidade de ligações com outros lugares. O 

fenômeno das secas provocava grandes movimentos migratórios em direção às barrancas do 

São Francisco. Os chegantes não se fixavam na ribeira, aonde chegava “podiam utilizar as 

barcas e ajoujos que viajavam rio acima, e a “estrada baiana” que margeava o São Francisco, 

colocando em comunicação a Bahia, Pernambuco e Minas Gerais” (NEVES, 2004). 

No ano de 1922, o Secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais resumiu o 

problema das migrações e da baixa produtividade agrícola da seguinte forma: “A falta de 

produção parece residir no êxodo rural da população ribeirinha, pela existência dos 

formidáveis latifúndios improdutivos” (SILVEIRA, 1926, p. 132). Dessa forma, a 

concentração de terras nas mãos de poucos, era um fator de expulsão do trabalhador rural da 

região. 

Para Neves (2004) o “Eldorado” dos emigrantes era São Paulo com seus cafezais  

e indústrias; o Rio de Janeiro e Minas Gerais (para os atingidos com a seca); Mato Grosso e 

Goiás para trabalhos nos garimpos e para o Estado do Paraná (área de expansão da fronteira 

agrícola). 

Com o advento da ferrovia por volta do século XX, a economia do país se 

intensificou e ganhava novos objetivos, permitindo uma propagação principalmente para as 

cidades próximas às margens do rio São Francisco. Foi a partir desse processo que houve 

melhorias na produção pecuária, facilitando o escoamento da produção. Contudo, um dos 

grandes efeitos ocasionados na região com a construção da ferrovia, sem dúvida, foi à 

interação com outras localidades, outras cidades, estados, permitindo uma “aproximação”  

com o resto do país. 

Segundo Paula (2009) nos anos de 1918 e 1926 a ferrovia chegava às cidades de 

Pirapora e Montes Claros respectivamente, o que em certa medida, transformou-as nos  

centros mais importantes da região. No entanto, a construção da ferrovia apesar de ter 

intensificado as formas e possibilidades do comércio, não restringiu o comércio pelas    águas. 
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As barcas continuavam a todo vapor; transportando cargas que dariam continuidade através 

das estradas de ferro. 

A proximidade dos estados de Minas Gerais e São Paulo, ocasionalmente com o 

término da rodovia Rio-Bahia em 1949 (estrada conhecida pelo fluxo de caminhões pau-de- 

arara
9
) em conjunto com os incentivos públicos para migração, resultaram num intenso 

processo de deslocamento dos mineiros desta região. Em meados das décadas de 1930 e 1950, 

a mobilidade ocorria através de duas formas distintas: pelas águas e pelas terras. Em suma, 

pelo rio São Francisco e pela cidade de Montes Claros, onde já havia grande concentração  de 

trabalhadores rumo às terras do sul. (PAULA, 2013). 

A ligação entre estes dois Estados e a busca por trabalho, evidenciou o que mais 

tarde se tornaria um fluxo contínuo; caracterizado pela saída do campo rumo às grandes 

capitais, especificamente, São Paulo. 

Assim sendo, o rio São Francisco durante muitos anos, funcionou como elo entre 

os migrantes e seus possíveis destinos. As estiagens, as secas e as políticas de combate à seca 

na região, funcionavam como promotoras de deslocamentos. 

 

É importante acrescentar que essa massa de emigrantes em trânsito pelo rio São 

Francisco eram os “flagelados da seca” (conforme terminologia da época) e 

ribeirinhos tangidos pelos latifúndios – trabalhadores do campo, analfabetos e semi- 

analfabetizados. Na região Sudeste, incorporavam-se às lavouras de café e ao parque 

industrial como mão-de-obra não especializada. Os salários que recebiam como 

camponeses e operários industriais possibilitavam a reprodução de sua força de 

trabalho e a subsistência de suas famílias. Essa mão-de-obra dos migrantes  

contribuía para potenciar a acumulação de capital em mãos da oligarquia rural e dos 

empresários da região Sudeste. (NEVES, 2006, p. 102). 

 

 

Os períodos de estiagem é um dos fenômenos que provocaram e ainda provocam 

alardes em toda a população, especialmente para as populações ribeirinhas. É um tempo 

representado pela pobreza, falta de água para a agricultura, e pela busca (saída) de lugares de 

vida e de trabalho. 

Quando a “opção” é continuar em suas terras, as populações locais passaram a se 

adaptar com políticas públicas, em certa medida, políticas de combate à seca; mudando seus 

modos de vida e toda a dinâmica familiar. No entanto, as políticas ou falsas “soluções” 

encontradas pelo governo para as épocas de estiagem não foram suficientes no auxilio das 

populações, evidenciando um problema ainda maior: expropriação de homens e terras e o 

surgimento de uma indústria da seca. (PAULA, 2009). 

 

9
Transporte irregular que levava os trabalhadores rurais para o sudeste do país, principalmente para São Paulo. 

Faz referência aos passageiros que utilizavam o transporte e de certa forma, a todos os migrantes nordestinos. 
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Para Gonçalves (2001, p. 180) “mais que a seca, o que expulsa o nordestino é a 

cerca. Cerca que, como hoje sabemos, concentra não somente terra, mas também água”. A 

partir de uma estratégia de apropriação de recursos públicos destinados às vitimas da seca, 

imperava um novo comércio entre os grandes proprietários de terras que visavam o lucro e a 

manutenção de sua oligarquia. 

Antes de partir para São Paulo e Rio de Janeiro (ou outros destinos) os flagelados, 

abrigavam-se em albergues localizados à margem do ramal ferroviário que servia ao porto de 

Pirapora. “Construído em torno de um pátio central, esse albergue era um abrigo coberto de 

telhas, porém sem divisórias” (NEVES, 2004, p. 107). 

As últimas décadas do século XIX marcaram o cenário dos vapores e de suas 

embarcações. Não bastasse a realidade precária regional no que tange à falta de emprego e de 

terras para cultivar, os sertanejos na busca por oportunidades viajavam em condições 

precárias; amontoados às cargas. 

 
Os retirantes da caatinga chegavam subnutridos e esfarrapados à ribeira do São 

Francisco. Traziam doença, o sofrimento e a penúria estampados na face. No 

primeiro e nos porões das “gaiolas” ou da chata, a situação se agravava. Nesses 

espaços limitados, concentravam-se um grande número de pessoas – algumas 

vítimas de epidemias. Portanto, os flagelados submetiam-se a um ambiente 

insalubre. “A bóia da segunda classe era intragável” conforme entrevistas dos 

próprios vapozeiros. Organizavam-se filas para receber as refeições. Na falta de 

talhares, os retirantes utilizavam as mãos para colocar o alimento na boca. Os pratos, 

latas e cascos de cágado usados para receber as refeições eram insuficientemente 

higienizados com a água do rio. Havia um campo fértil para a proliferação de 

bactérias. Muito recorrentes a bordo, os surtos de diarréia enfraqueciam ainda mais 

os organismos já debilitados. Enfim, promiscuidade, doença e sofrimento! (NEVES, 

2006, p. 106). 

 

 
As idas e vindas pelo vapor eram longas, chegando a serem contabilizadas em 

quinze dias em péssimas condições. O trajeto permeava as cidades de Juazeiro na Bahia, até 

Pirapora, em Minas Gerais. No porto em Pirapora os retirantes seguiam viagem. Era chegada  

a hora de atravessar o sertão pelas estradas de terra rumo a Belo Horizonte e muitos através de 

Montes Claros e de lá, o destino era São Paulo ou Rio de Janeiro. 

A viagem longa e em condições difíceis, desanimavam muitos sertanejos que 

acabavam não chegando ao destino final; ficando nas proximidades do rio São Francisco e 

fixando moradia na tentativa de solucionar suas dificuldades. Por este motivo, a expressão 

pejorativa “baianos cansados” ficou conhecida na região para designar essa população, que 

almejando São Paulo, não resistiram à dureza do trajeto, e em terras mineiras se alojaram para 

viver. (PAULA, 2013). 
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Nesse sentido, o crescimento demográfico foi determinado em grande medida 

pelos processos migratórios. Das áreas ribeirinhas da Bahia e Pernambuco chegavam um 

grande número de imigrantes a Pirapora, bem como, de outros Estados do país. Com a 

conclusão da estrada de ferro em 1910, chegavam alguns retirantes que se alojavam na região. 

Muitos destes ribeirinhos já possuíam alguma tradição como navegantes – “um 

saber-fazer nos ajoujos, balsas e barcas de figura como remeiros ou, até mesmo, alguma 

experiência em embarcações a vapor. Outros já haviam lidado com paquetes e canoas”. 

(NEVES, 2004, p. 112). Tais conhecimentos foram fundamentais para a continuação das 

embarcações, envolvendo em seu contexto não só o ato de transportar pessoas, cargas e 

mercadorias, mas a segurança em todo o percurso. 

Em meados do século XX, iniciou-se o declínio da navegação. Com o processo de 

industrialização o que estava em vigor eram as construções de barragens pelo leito do rio para 

geração de energia, maiores possibilidades de transportes, como a construção de rodovias e 

pontes entre os Estados. 

Em 1961 foi construída a barragem da Usina Hidrelétrica de Três Marias em 

Minas Gerais, e por volta de 1978 à barragem da Usina Hidrelétrica de Sobradinho na Bahia. 

Foi a partir da construção das referidas barragens que foi decretado o fim das navegações. 

Ainda que facilitasse o transporte pelo rio, devido haver um maior controle de vazão, o lago 

de Sobradinho gerava uma intensa formação de ondas que as embarcações não controlavam, 

dificultando o “estar no rio”. (PAULA, 2009). 

Toda a dinâmica até então conhecida pelos ribeirinhos se modificava aos poucos,  

e no ano de 1960 com os incentivos governamentais para à região, essa dinâmica se finda e a 

região se torna fornecedora de mão de obra, atendendo às expectativas do Estado. Com a 

criação da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em 1959 iniciava- 

se um período de expansão capitalista, onde se destacavam os grandes projetos agropecuários, 

a industrialização, o reflorestamento e a irrigação. Tal perspectiva de desenvolvimento 

facilitou a entrada de capitais nacionais e internacionais e desencadeou uma disputa entre os 

grandes fazendeiros e as grandes empresas em busca de maiores lucros. 

Nesse contexto, houve uma desestruturação nos modos de vida das populações 

ribeirinhas. Em tese as políticas públicas deveriam estar de acordo com as dinâmicas das 

populações locais. Contudo, tal processo ocorreu de forma contrária, com as populações  

locais tendo que modificar seus modos de vida para adaptarem aos projetos governamentais 

que beneficiavam os grandes proprietários. Dessa forma, a utilização desenfreada dos recursos 
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naturais (água, vegetação, solo) desestabilizou as populações locais e comunidades em torno 

do rio São Francisco. 

Esse contexto foi o início de uma era de grandes transformações para a região, 

principalmente para a região nas mediações do rio São Francisco. Desde as primeiras 

embarcações até os dias atuais, a dinâmica natural do Velho Chico vem sendo modificada, por 

projetos de construção de barragens, projetos de agricultura, destruição das nascentes, 

desmatamento, poluição de suas águas, mortandade da fauna aquática, e um projeto de 

transposição impulsionado pelo Governo Federal. 

 

Os Homens do Vale do São Francisco 

 

 

Os ribeirinhos dizem que o São Francisco é mais que um rio, é um ser, que sabe  

de tudo e conhece a luta de cada um. Em sua vasta imensidão, a região banhada pelas águas  

do Velho Chico e conhecida também como Vale do São Francisco, nos permite conhecer 

quem são aqueles que encontram em suas águas a fonte da vida, de renda e de saber. 

 

FIGURA 2 – O VALE DO SÃO FRANCISCO 
 

Fonte: DAMÁZIO, Crhistophe Barros dos Santos. VAPORES E LOCOMOTIVAS Os instrumentos de 

civilidade e desenvolvimento da população ribeirinha do São Francisco no período imperial 1879-1889. 
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No século XIX, o viajante inglês Richard Burton (1977, p. 173) referiu-se aos 

homens do Vale do São Francisco como “todos os homens desta região são mais ou menos 

‘anfíbios’, a canoa, como dizem, é o seu cavalo”. A característica descrita pelo inglês esboça 

um cenário cultural, que esteve e se mantêm presente na vida dos ribeirinhos. A proximidade, 

a relação intrínseca com o rio, pode ser vista nos dias atuais, ainda que o cenário natural tenha 

se modificado. 

A realidade é que a dinâmica da população ribeirinha se desenvolveu em função 

do/no rio. As culturas, as crenças, os saberes, a lida do trabalho, a agricultura, o estar no rio, 

expressam homens que se deixaram levar pelo rio, e levaram e levam muito do rio consigo. A 

vida no rio era caracterizada pelas braçadas dadas, pelos lances jogados, pelo apito zunido, 

pelo remar constante, pelo cotidiano cantado, pela alegria sentida no trabalho realizado. A 

primeira vez em o inglês Richard Burton (1977) se deparou com uma barca e sua utilização, 

descreveu-a como uma bela narrativa. 

 

 
“Em Manga, vimos pela primeira vez a ‘barca’, que fez com que meu companheiro 

se lembrasse de ‘yawl’ do Mississípi. Só apareceu nos últimos quarenta anos; antes 

daquele tempo, todo o serviço era feito por ajojos e canoas. O formato 

provavelmente é copiado do Douro, mas aqui assumiu mais o estilo holandês, 

arredondado, para se adaptar melhor ao rio; falta-lhe, também, a imensa quilha de 

deriva portuguesa, embora de modo algum esteja privada de um leme grande e forte. 

As pranchas são das melhores madeiras da região, cedro ou vinhático, a quilha é de 

aroeira e as costelas ou cavernas, do mesmo modo que as peças transversais e os 

passadiços, são da dura e resistentes roscas. O comprimento é de uns 15 metros por  

5 de largura, calando 1,1 ou 1,6 metros quando carregada, e podendo transportar 400 

arrobas, calculadas em rapaduras, cada uma de 2 quilos aproximadamente. Em 

Salgado foi construída a ‘Nossa Senhora da Conceição da Praia’, agora fora de 

serviço; tinha 27 metros de comprimento e 2 metros de calado. Essas grandes 

embarcações são sempre de fundo chato (de prato), por causa dos  baixios.  As 

quilhas são perigosas, pois provocam inclinações e desequilíbrio, quando a corrente 

leva a embarcação para os lugares rasos. As proas e popas são elevadas, como nas 

antigas caravelas, e o carregamento é coberto com esteiras ou couros no meio da 

barca, deixando uma estreita passagem de cada lado. Acima de Paulo Afonso, o  

toldo é colocado muito erroneamente, na popa, e reduzem suas dimensões. (...) A 

cabine de popa, com 2,5 metros de comprimento no mínimo, às vezes ocupa uma 

quarta parte da extensão da barca e é feita de pranchas resistentes e, nas  

embarcações mais pobres, coberta com folhas das palmeiras indaiá ou carnaúba, ou 

mesmo com capim; as extremidades da cobertura prolongam-se dos dois lados, para 

proteção contra a chuva. O dono de barca mais rico, adota uma denominação 

pomposa para sua barca, como ‘Baronesa de Minas’, e ostenta uma bandeira com 

uma ‘Santa Maria’ e portas e janelas de vidro, que é também sua casa de comércio, é 

guarnecida de prateleiras para as mercadorias; ele se balança comodamente em uma 

rede e não faz as refeições em uma mesa sem toalha. A tripulação de uma 

embarcação é do tamanho médio é, aproximadamente de dez homens, sendo os 

extremos seis e quatorze. O piloto fica sentado de pé junto do leme, na popa elevada. 

Os homens vestidos de saiotes brancos e, ás vezes, de camisas esfarrapadas, com 

chapéus de couro ou de palha, trabalham pesadamente. Suas varas de cerca de 7 

metros de comprimento, são muito pesadas do que as do ajojo, e, como a lança dos 

beduínos, seu manejo exige mão adestrada. Usam também enormes remos, que   um 
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homem puxa e o outro empurra. Durante as cheias pode fazer a embarcação avançar 

à media de duas léguas por dia, à custa como dizem, de buracos em seus peitos e 

expostos a todos os insetos das praias; por isso via de regra, só fazem uma viagem 

por ano, e, no começo das chuvas voltam para a casa, onde cultivavam a terra para si 

mesmo ou para os outros”. (BURTON, Richard. 1977, p. 172). 

 

 

 

Com detalhes, o inglês Richard Burton (1977) nos leva a conhecer um dos 

instrumentos de trabalhado mais utilizados pelos ribeirinhos e a dinâmica de suas viagens. Em 

certa medida a transformação ocorrida ao longo dos tempos foi à modernização dos meios de 

transporte, originando uma nova demanda e uma nova forma de trabalho. 

Os camponeses que possuíam seus modos de vida ligados à pesca e à agricultura 

de vazante, tinham a canoa como principal instrumento de trabalho. Ela era a responsável por 

levar os homens do São Francisco aos lugares mais distantes e considerados os melhores para 

a pesca. Chamados de pesqueiros, estes homens transportavam em sua canoa os instrumentos 

de pesca, o alimento para grandes viagens, os produtos plantados destinados à venda 

(excedente), e vez ou outra, carregavam pessoas de uma margem à outra do rio. 

Para Neves (2004, p. 21), os pescadores eram também uma espécie de  

camponeses da agricultura, pois em épocas de cheias e secas desenvolviam outras atividades 

que na maioria das vezes utilizavam a terra. Estes homens se dedicavam a pesca através de 

várias modalidades herdada pelos índios: a tinguijada (realizada em lagos, onde o peixe era 

morto pela raspa de tingui, uma árvore da região); o jequi (era realizada com o auxilio de um 

cesto de cipó com uma boca estreita que impossibilitava os peixes de saírem); o chuço (uma 

vara com uma haste metálica; era realizada com maior frequência em lagoas); o arco-e-flecha 

(a flecha possuía uma ponta de ferro, diferente das produzidas pelos indígenas). 

Em casos de pesca de peixes maiores (surubim e dourado) utilizava-se a grosseira 

(corda de linhas com chumbo) que ficava amarrada a árvores, pedras ou presas às margens do 

rio. Tais modalidades eram mais comuns em pescas em grupo. Quando os pescadores 

pescavam individuais, geralmente utilizavam dois tipos de rede: a tarrafa e a manjubeira 

(confecção de nylon em forma de losangos com chumbos nas bordas; no ar se abre como um 

leque e cai na água aberta possibilitando a entrada de peixes e quando retirada se fecha 

impossibilitando a saída devido ao peso dos chumbos. O que diferencia uma da outra é o 

tamanho de sua circunferência.). (PAULA, 2009). 

Atualmente a pesca desenvolvida é mais institucional e burocrática, com regras a 

serem cumpridas e delimitação de quem são os pescadores e onde devem executar a pesca. No 

entanto, ainda existem diversas modalidades pesqueiras, sendo a mais utilizada à pesca com 
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tarrafas e varas. Algumas modalidades foram proibidas em função dos instrumentos 

utilizados, e da retirada em excesso de peixes, como também pescar no período da piracema 

(01 de Novembro a 28 de Fevereiro). 

Segundo Paula (2009, p. 235), canoeiro, passador, remeiro, barqueiro, vapozeiro 

foram denominações dadas aos homens que mantiveram suas vidas entrelaçadas aos 

transportes dentro do rio; cada um com sua peculiaridade. O canoeiro era aquele que tinha a 

canoa como seu principal instrumento de trabalho e também se aventurava na pescaria. O 

passador era aquele responsável por atravessar às pessoas de uma margem a outra, embora os 

pescadores também o fizessem eventualmente. Os remeiros eram aqueles que se dedicavam as 

barcas de figura (embarcação com carranca na proa) e barcas de madeira. A utilização das 

carrancas nas proas dos barcos possuíam três significados distintos: prestígio, concorrência 

comercial e conotação mística. 

Os barqueiros, na maioria das vezes eram comerciantes que transportavam 

mercadoria a frete e contratavam remeiros para o auxilio na viagem. Os vapozeiros eram 

tripulantes de grandes embarcações responsáveis pelo transporte de pessoas e mercadorias nos 

vapores. 

Com a criação da estrada de ferro, de rodovias, e consequentemente do declínio da 

navegação, grande parte dos homens do Vale do São Francisco tiveram suas profissões 

atingidas, como o caso dos vapozeiros e remeiros. O rio passou a ser legalizado por normas e 

condutas de proibição. A pesca se tornou datada em períodos e lugares possíveis e não 

possíveis. As histórias e estórias desses tempos de embarcações ficaram na memória dos 

homens aposentados nas beiradas do rio e daqueles que tiveram a oportunidade de ver e 

vivenciar outro Velho Chico. 

O rio que antes era considerado lugar de vida e lugar de trabalho se distingue e 

passa a coexistir com outro significado. O lugar de vida permanece sendo o Sertão, Sertão 

Molhado, aquele com a presença do rio, e o lugar de trabalho passa a ser aquele possível, 

aquele onde a oportunidade existir. 

 

Passado e Presente: O Desenvolvimento e Modernização da Região 

 

 
O processo de desenvolvimento do Norte de Minas ocorreu impulsionado por dois 

grandes  fatos  históricos:  a  criação  de  gado  e  a  vasta  quantidade  de  terras  livres;     que 
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posteriormente enalteceram a região, trazendo em sua estrutura povos de várias etnias como: 

indígenas; africanos e europeus. 

Desbravada pelos bandeirantes paulistas e baianos nos séculos XVI e XVII, a 

região tornou-se alvo de expedições em busca de riquezas e posses de terras. (LOPES, 2011). 

De acordo com Pereira (2004), as Entradas e Bandeiras, eram nomes atribuídos às expedições 

ocorridas no Brasil no período Colonial, com finalidade voltada para a exploração do  

território e consequentemente das riquezas advindas de sua exploração, bem como, a 

utilização de mão de obra escrava. 

No chamado bandeirismo apresador
10

, os participantes das expedições visavam os 

índios como fonte de renda, aprisionando-os e vendendo como escravos. Atividade  que 

gerava lucros e atraia à atenção de outros bandeirantes, próximos as reduções jesuíticas, que 

serviam como abrigo e conversão de índios à condição de escravos; entrando muitas vezes em 

conflito com este tipo de bandeirante. No bandeirismo prospector, as expedições 

interessavam-se pela busca de metais e pedras preciosas. No entanto, pela falta de garantias  

no descobrimento de regiões auríferas, este tipo de bandeirismo ocorria paralelamente à 

captura de nativos, para o trabalho na extração de drogas do sertão ou quaisquer outros tipos 

de atividades que desencadeassem força braçal. (PEREIRA, 2004). 

Havia ainda a existência do bandeirismo de contrato, que consistia em um tipo de 

ação contratada pela Coroa, que visava combater as populações locais mais violentas e a 

captura de escravos fugitivos. 

A passagem dos bandeirantes baianos e paulistas pela região foi um misto de 

“escravidão, exploração e morte para as populações nativas” (PAULA, 2009, p. 63). Os índios 

representavam grande parte da população que se concentravam na região, e logo, com a 

intervenção dos bandeirantes, começaram a ser transformados em escravos e a perder a posse 

de suas terras. 

Segundo Rodrigues (2005), a partir dessas invasões, muitos bandeirantes não 

retornaram para seus lugares de origem e constituíram na região fazendas, que ligadas às 

margens do rio São Francisco, transformavam aos poucos a região e ditavam a economia 

local. Não obstante, às missões religiosas, acabaram por dizimar grande parte dos índios 

locais, através de doenças, miscigenação e aculturação; além dos fazendeiros da região, que  

na procura por posse de terras atacavam à população. 

 

10 
De acordo com PEREIRA, Antônio Emílio, houve três tipos de bandeirismos no país: Bandeirismo Apresador, 

bandeirismo prospector e bandeirismo de contrato; que ditavam o ritmo das expedições. Ver: Memorial Januária: 

Terra, Rios e Gente. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2004. 
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A região teve sua “composição organizacional fundada nas grandes fazendas de 

gado, nas propriedades herdadas dos tempos do Brasil colônia, no sistema de capitanias 

hereditárias, e no período do ciclo do ouro” (PAULA, 2009, p 63). 

As Capitanias Hereditárias foi um sistema de administração de terras, criado pelo 

Rei de Portugal, D. João III, em 1534. Transmitidas de pai para filho, de forma hereditária, as 

Capitanias consistiam em dividir o território brasileiro em faixas para evitar invasões 

estrangeiras, de modo, que suas administrações se concentrassem em particulares e nobres da 

Coroa Portuguesa. Com o objetivo de colonizar o Brasil e manter o poder concentrado, os 

donatários, que recebiam uma Capitania, possuíam também o direito de explorar seus recursos 

naturais. 

No entanto, o sistema não se consolidou como o esperado e logo apresentou 

problemas que dificultavam sua manutenção. Apenas as Capitanias de São Vicente e 

Pernambuco prosperaram quanto à proposta inicial. Dentre as várias dificuldades 

evidenciadas, pode-se listar: a rápida expansão territorial e com isso o aumento da 

administração e obrigações; a falta de recursos econômicos e os constantes ataques indígenas 

na busca por terras. (PEREIRA, 2004). 

Neste mesmo período, iniciava-se no Brasil a produção de cana-de-açúcar; com a 

força da mão de obra escrava de negros africanos; os engenhos se instalavam e consolidavam 

a economia do país. As grandes propriedades rurais concentravam-se nas mãos dos senhores 

de engenho e a sociedade permanecia estratificada em: detentores dos meios de produção 

(senhores de engenho), homens livres (comerciantes, artesãos, etc.) e escravos (que consistia 

na maior parte da população). 

 

O ciclo da cana-de-açúcar fez com que o Brasil fosse dividido em capitanias 

hereditárias, beneficiando a pecuária através da grande disponibilidade de terras e a 

concessão de sesmarias. O ciclo do ouro tem importância com as descobertas de 

jazidas de ouro e diamantes pelas bandeiras paulistas, no final do século XVII, nos 

Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As principais correntes migratórias 

que partiram para estes Estados, principalmente para Minas Gerais, foram 

portugueses, paulistas e nordestinos. O café representou também mais uma  

estratégia de alavancar a economia do país. Na metade do século XIX os cafezais 

representavam grande fator econômico em Minas Gerais e no interior de São Paulo, 

terras estas conhecidas como ”terras roxas”. É neste período que ocorre o avanço da 

ferrovia, que torna mais fácil o escoamento da produção, o deslocamento das 

populações e também a urbanização das cidades onde havia estações. Já o ciclo da 

coleta de látex (borracha natural) tem seu apogeu com a revolução industrial no final 

do século XIX e começo do século XX que, com a indústria automobilística 

descobriu a maior reserva de seringais do mundo na Amazônia. São os nordestinos  

os principais migrantes que foram para a extração da borracha na Amazônia. 

(PAULA, 2003, p. 27). 
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Em meados do século XVII apontavam os primeiros povoados na região: Matias 

Cardoso, São Romão e Barra do Guaicuí, tendo como principal atividade econômica a 

pecuária, o que garantiu uma relação de troca comercial com outras regiões; favorecendo o 

abastecimento nas plantações de cana do nordeste e nas atividades mineradoras do Estado. 

Durante muito tempo, este cenário caracterizava o país em grande parte de suas 

regiões. Na segunda metade do século XVII começavam a surgir modificações na economia 

com a expulsão dos holandeses e as dificuldades de exportação do açúcar para a Europa; 

fatores que se agravaram com o passar do tempo. 

Os holandeses se tornaram fortes concorrentes, pois além de conhecerem a 

dinâmica de produção, vendiam o açúcar mais barato na Europa e controlavam todo o 

transporte e comércio do produto. Desta forma, iniciava-se uma crise na economia açucareira 

do Brasil, enquanto os holandeses conquistavam os consumidores europeus. Em meados do 

século XVIII a crise se tornou mais forte e a economia do país voltava-se para outras 

conquistas, como o inicio da exploração do ouro em Minas Gerais. (LOPES, 2011). 

Segundo Rodrigues (2005, p. 1) a região Norte de Minas, “teve sua formação 

econômica ligada à agroexportação, abastecendo o Nordeste açucareiro com bovinos e 

derivados, e a agricultura de subsistência”. Posteriormente, desenvolvem-se outras atividades 

voltadas para a agroexportação como: algodão e produtos advindos do extrativismo vegetal 

(látex e a cortiça de árvores dos cerrados). 

Foi através da cultura algodoeira que o Norte de Minas teve a oportunidade de 

exportar grande parte de sua produção, aumentando a participação da região nas atividades 

econômicas do país. Mas somente com a implantação da ferrovia no século XX, que a região 

conseguiu acelerar seu processo de desenvolvimento, proporcionando maior visibilidade para 

outras regiões do país, principalmente as cidades ribeirinhas, devido à utilização da navegação 

como transporte e escoamento da produção. A ferrovia então ligou a região ao restante do 

país, ocasionando o povoamento de áreas ainda não ocupadas, beneficiando a pecuária e 

escoando toda a produção. 

De acordo com Lessa (2005), a implantação da ferrovia na região foi vista como 

promessa de progresso e civilização industrial, bem como, meio de integração das 

comunicações através dos territórios. 

 

Esta imagem será estabelecida tanto pela presença do maquinismo ferroviário – 

como representante do avanço tecnológico da sociedade capitalista (na medida em 

que carrega as suas marcas: velocidade, produto industrial, controle do espaço e do 

tempo) -, quanto por ser o instrumento de propagação dos padrões capitalistas por 
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todo o mundo pela ligação dos centros urbanos, palco do desempenho capitalista. 

Esta imagem faz da ferrovia um importante instrumento de constituição de um 

mundo cosmopolita. (LESSA, 2005, p. 44). 

 

 

Com a chegada da ferrovia iniciava-se a vivência de uma nova era por assim  

dizer, as relações estabelecidas entre o espaço e o tempo não seriam as mesmas, o cotidiano 

tornar-se-á um construtor capitalista; com processos e transformações cada vez mais 

“globalizados”. A possibilidade de vida em outro lugar esteve sempre presente nesse período, 

os expropriados, dos sem destinos, rumo a novos horizontes. 

Em meados dos anos de 1950, o Estado começou a intervir na região de forma 

efetiva, principalmente em relação ao combate às secas. Foi através deste contexto, que a 

região nortemineira e o nordeste brasileiro, ganharam estratégias para o combate a longos 

períodos de estiagem. Com a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 

“começou uma expansão capitalista impulsionada pelo Estado” (PAULA, 2012, p. 120). 

Houve decisiva contribuição para a modernização da atividade pecuária e da 

agricultura, por meio de projetos de irrigação e consequentemente da industrialização de 

alguns municípios. No entanto, destaca-se neste mesmo período atividades que era 

desenvolvida anterior a construção da ferrovia e da atuação da SUDENE que impulsionavam  

a economia local através de seus ciclos econômicos bem definidos, como o caso das 

plantações de algodão que favoreceu e fortaleceu a economia, bem como, contribuiu para o 

crescimento das cidades. 

“Em 1963 o Norte de Minas foi incluído na área da SUDENE por meio da Lei n. 

4.239”, que considera o Nordeste a região abrangida pelos seguintes Estados: Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e ainda a 

zona do Estado de Minas Gerais (Polígono das Secas), e o Território de Fernando de Noronha. 

(SANTOS, 2011, p. 8). 

A semelhança entre o Nordeste e o Norte de Minas pode ser encontrada nas 

características econômicas, sociais e culturais de ambas as regiões, assim como, a população, 

a estrutura produtiva, os hábitos e o próprio território. Além disso, “faz com que os 

indicadores de subdesenvolvimento mais comuns no Nordeste, ali também se verifiquem” 

(CARDOSO, 2000, p. 218-219). 

Dessa forma, a criação da SUDENE intensificou as relações do Norte de Minas 

com a região do Centro-Sul, instaurando uma economia junto à região. Nesse contexto, as 

intervenções estatais geraram uma reprodução capitalista no Norte de Minas, que  intensificou 
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a modernização da região e abertura de novos mercados favorecendo as atividades industriais 

do Centro-Sul. (FURTADO, 2004). 

A década de 1960 foi então um período de transição e de intensas modificações na 

região. Foi o período em que os municípios se adequavam aos moldes estatais para receberem 

os incentivos, e a população se adaptava as novas dinâmicas. Os grandes projetos ocorreram 

de fato a partir da década de 1970, dando lugar às companhias de desenvolvimento como, por 

exemplo, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba que junto a SUDENE atuou na implantação de grandes projetos de irrigação. 

Juntas, as companhias viabilizaram políticas de incentivos fiscais e financeiros 

para a ascensão da economia, especialmente nos setores agroindustriais de reflorestamento e 

irrigação. (PAULA, 2006). A partir de políticas viabilizadas nos setores  agroindustriais, 

houve na região uma modernização tecnológica agrícola e industrial, desencadeando num 

aumento de serviços públicos. 

No entanto, o “progresso” seguia quebrando barreiras e consolidando os meios de 

produção, em contrapartida a um grande aumento de concentração de terras e expropriações 

de populações locais. Fenômeno que desencadeou conflitos sociais, principalmente no âmbito 

da luta pela terra, marcando uma disputa entre os pequenos agricultores com as grandes 

empresas e indústrias capitalistas. 

 

No Norte de Minas Gerais, a modernização no campo teve o seu início, segundo 

Feitosa e Barbosa (2005), quando foi inserida na Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O governo federal liberou linhas de 

crédito para incrementar a agricultura irrigada, a monocultura de eucalipto e de 

algodão e pecuária extensiva. No entanto, esse modelo de modernização, inspirado 

na chamada “Revolução Verde”, agravou o endividamento e o empobrecimento dos 

pequenos agricultores, além da degradação dos recursos naturais e da manutenção da 

concentração fundiária. Por outro lado, na década de 70, o financiamento da 

SUDENE, no Norte de Minas Gerais, beneficiou diretamente grandes empresários, 

industriais paulistas e estrangeiros, agricultores gaúchos e japoneses e empresas 

rurais. Houve, portanto, a exclusão da população rural pobre, nesse processo de 

desenvolvimento (MONÇÃO E MARTINS, 2008:6). 

 
 

A proposta de modernização do Estado configurou o cenário de desigualdades 

instaurado no país. Com a realização da proposta a região sofreu com a diminuição da oferta 

de trabalho rural, o aumento de empregos temporários, e conflitos por terras disputadas pelos 

trabalhadores e por grileiros devido à intensa concentração de terras. À priori, o objetivo do 

Estado através da intervenção junto à SUDENE, era o de superar o desequilíbrio 

socioeconômico na região. A ação acabou por beneficiar os grandes proprietários, em 

detrimento dos trabalhadores rurais. (PAULA, 2003). 
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Entre os anos de 1950 e 1970 a atividade econômica desenvolvida no Norte de 

Minas Gerais era a pecuária. Em 1970, houve uma mudança considerável na estrutura 

produtiva regional. O Estado estimulou quatro eixos básicos de desenvolvimento: (a) 

reflorestamento de eucaliptos e pinus em diversos Municípios da região; (b) implantação de 

grandes projetos agropecuários; (c) instalação de indústrias; e, (d) implantação de perímetros 

de agricultura irrigada. Os projetos industriais, assim como, os de irrigação, encontravam-se 

concentrados “pontualmente em poucos Municípios com a produção voltada para os mercados 

extra-regionais ou internacionais sendo que, na variável agrícola, a agricultura familiar, foi 

deixada à margem das políticas públicas” (RODRIGUES, 2005, p 1). 

Dessa forma, a região passou a ser disputada por agricultores e projetos agrícolas 

em grande escala, dentre eles destacam-se os projetos de irrigação: 

 

FIGURA 3 – TABELA DOS PRINCIPAIS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DO NORTE DE 

MINAS GERAIS 
 

Fonte: REIS, Paulo Ricardo da Costa; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos. Projeto de Irrigação Pirapora: Um 

estudo de avaliação de impacto da Política Pública de Irrigação, no Norte de Minas Gerais; 2008. 

 

 

Com padrões de alto nível em produtividade, os projetos de irrigação 

transformaram e inseriram a região no setor de fruticultura, escoando a produção por todo  

país. No entanto, com a modernização e a mecanização do campo e consequentemente das 

atividades agrícolas, desencadeou ao longo dos anos problemas sociais, como por exemplo, o 

êxodo rural, o aumento de boias-frias, a poluição dos rios e lagos, contaminação das águas e 

dos alimentos, desmatamentos, queimadas, extermínio da fauna e flora, e principalmente, a 

transformação do ambiente natural. 

O Estado por meio de seus incentivos colaborou com empresas de reflorestamento 

concedendo áreas extensas para suas instalações, o que contribui para o êxodo rural e para 

uma desarticulação nos modos de vida das populações locais. 

Segundo Costa (2008, p. 34), 
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As políticas públicas desenvolvidas pelas agências de estado foram eficazes em 

desarticular um modo de organização socioeconômica e desagregar, mas não apagar, 

as diversas culturas constituintes da realidade regional, mas não tiveram a eficácia 

para conter as diversidades de racionalidades e de modos de vida que fluem pelas 

margens como liminaridades da identidade regional, como só ser as populações 

tradicionais existentes, ou seja, os veredeiros (..),os vazanteiros (..), os catingueiros 

(...), os quilombolas (..), e os indígenas. 

 

 

Fatores que seguem presentes na cultura e organização regional. A partir da nova 

configuração imposta para a realidade das populações locais, instaurou-se na economia uma 

queda nas ofertas de trabalhos rurais e um considerável aumento nos trabalhos temporários, 

viabilizando cada vez mais os fluxos migratórios. Ocasionalmente incentivando disputas por 

posse de terras. 

Dessa forma, o embate travado entre trabalhadores rurais e as grandes empresas, 

reformulavam o cenário produtivo do qual estávamos acostumados a vivenciar. De um lado,  

as grandes empresas se consolidavam cada vez mais na região e impunham seus moldes de 

trabalho e produção que seguiam os padrões da sociedade capitalista. Por outro lado, os 

trabalhadores rurais perdiam espaço na produção e passavam a produzir com auxílio de mão 

de obra familiar. 

 

 
 A Degradação do Velho Chico 

 

 
Quando  um  rio  corta,  corta-se  de  vez o  discurso-rio  de  água  que  ele   fazia;   

cortado,  a  água  se  quebra  em  pedaços, em  poços  de  água,  em  água  paralítica.      

Em  situação  de  poço,  a  água  equivale a  uma  palavra  em  situação  dicionária: 

isolada,   estanque   no   poço   dela   mesma, e   porque   assim   estanque,   estancada;      

e mais: porque  assim  estancada,  muda, e  muda  porque  com  nenhuma  comunica, 

porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água por que ele discorria. 

João Cabral de Melo Neto; trecho de “Rios sem Discurso”, 2012. 

 

 

Em breve histórico, o rio São Francisco foi impulsionador e protagonista no 

processo de desenvolvimento da região do Norte de Minas Gerais, através dos 

desbravamentos na época do Brasil Colônia, das primeiras embarcações, dos longos trajetos 

percorridos para descobertas e posses de terras, das travessias dos produtos excedentes, 

comercialização e troca de mercadorias, transporte (cargas, animais e pessoas), na 

transformação das embarcações (canoa, barco, vapor), facilitador na migração do 

campo/cidade, na consolidação das estradas de ferro, nas plantações de pequenos agricultores, 

nos modos de vida das populações ribeirinhas. 
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Com o declínio das navegações e os incentivos ao desenvolvimento capitalista, o 

rio São Francisco passou a gerenciar as principais atividades econômicas do país: produção de 

energia e agricultura irrigada, bem como a utilização de seus recursos naturais nas atividades 

de mineração, siderurgia e carvoaria. (ZELLHUBER, 2007). 

Dos indícios de degradação, o assoreamento se destaca com “coroas” 
11  

de areia 

que constantemente se movimentam pelo leito rio. Fenômeno que ocorre devido a grande 

quantidade de sedimentos jogados no rio em consequência de enchentes pluviais, 

desmatamentos, garimpos predatórios, monocultura, mau uso do solo e da degradação da 

bacia hidrográfica. 

Para Zellhuber (2007), o rio São Francisco é um “Milagre da Natureza”, pois 

segue viagem do Sul (mais baixo) para o Norte (mais alto) devido à falha geológica conhecida 

como “depressão sanfranciscana”, tornando vulnerável e suscetível ao assoreamento e 

desbarrancamento por receber poucos afluentes em sua maior extensão. 

Outro fator importante que tem contribuído no quadro de degradação do rio São 

Francisco é a diminuição constante de peixes, que afeta não só a Bacia  Hidrográfica, mas, 

toda a população ribeirinha que realiza a atividade pesqueira e encontra nela um modo de 

vida. A atividade pesqueira ligada aos modos de vida de uma população ou comunidade é o 

que chamamos de pesca artesanal. 

De acordo com Thé (2012, p. 31) o desenvolvimento da pesca artesanal no Alto 

Médio São Francisco em Minas Gerais, esteve diretamente associado às esferas ecológicas e 

sociais “o fenômeno natural de ‘cheia’ do rio [...] e outro de ordem social, relacionado ao 

êxodo rural da região nordeste do país para o sudeste”. 

O fenômeno de cheia representa as condições climáticas propensas a ocorrer na 

região; por outro lado; o êxodo rural está relacionado ao próprio contexto de desenvolvimento 

do país e da região; onde um grande número de pessoas expropriadas de suas terras, 

marginalizadas pela estrutura econômica da sociedade, e/ou em busca de trabalhos e  

condições de subsistência se deslocaram pelos territórios afora. 

Com isso, instaurou-se na região um modo de vida relacionado ao rio, 

possibilitando uma diversidade sociocultural com costumes, tradições, mitos, e uma economia 

local formada pela pesca artesanal. 

Diferentemente dos olhares externos que consideram as enchentes um desastre 

ambiental, para as populações ribeirinhas representam a valorização na atividade pesqueira e a 

 

11 
“Coroa” ou “Croa” são os bancos de área originados pela grande quantidade de sedimentos, do desmatamento  

e do consequente desbarrancamento de terra. São denominações popular no cotidiano ribeirinho. 
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possibilidade de recuperação de seus estoques. “A construção da primeira represa brasileira 

para controle de cheias e produção de energia e o reservatório de Três Marias, alterou toda a 

dinâmica do Rio São Francisco e de sua biota, assim como, dos modos de vida” (THÉ, 2012, 

p. 31). 

Assim sendo, uma das grandes preocupações de cientistas, biólogos e 

ambientalistas é a degradação do meio ambiente, que assola as margens do Rio São Francisco. 

Segundo Alkmim (2011, p. 117) toda exploração ocorrida no leito do Rio São Francisco  

desde o seu descobrimento “apresenta a fatura”. Depois de séculos de exploração inapropriada 

das águas do “Velho Chico”, devido as grandes irrigações, o uso privado de suas margens se 

encontra em estado “preocupante” quanto a sua preservação. 

Em uma análise crítica ao Projeto de Transposição do Rio São Francisco, Thé 

(2012, p. 31) descreve através do olhar dos pescadores artesanais, as mudanças e impactos 

socioambientais “advindos de um modelo de desenvolvimento (produção de energia para o 

desenvolvimento industrial) que desconsidera valor histórico, cultural e ecológico da pesca 

artesanal e dos recursos naturais da região”. 

Segundo a literatura científica, o declínio da produção pesqueira pode estar 

associado às ações antrópicas e naturais. No contexto das causas antrópicas e no caso do Rio 

São Francisco, destacam-se: esgoto urbano e industrial, as queimadas, o uso inadequado do 

solo, os desvios para irrigação e para as hidrelétricas, as plantações de Eucalipto e o 

desmatamento das matas ciliares, bem como, a transformação do espaço físico do rio, que 

acarreta na mortandade e falta de peixes em seu leito, atingindo assim os pescadores da região 

que vivem da pesca ou encontram na pesca uma complementação econômica. 

Dessa forma, Thé (2012, p 38-42) descreve os principais motivos da degradação e 

queda na atividade pesqueira através do olhar dos pescadores da região, que destacam: 

a) A construção de represas, porque elas impedem a ocorrência de cheias necessárias  

para reprodução dos peixes e para o desenvolvimento dos alevinos nas lagoas 

marginais; 

b) O assoreamento do rio provocado pelo desmatamento das margens através da 

agricultura e da extração de carvão; 

c) A poluição do rio, provocada por esgoto doméstico e industrial; 

d) O barramento de lagoas marginais realizadas por fazendeiros da região que exploram a 

água das lagoas para irrigação e pesca amadora. Apesar dos pescadores denunciarem 

essa prática há alguns anos, até hoje, os órgãos estaduais e federais responsáveis   pela 



47 
 

 

 
 

proteção dos recursos naturais (IEF
12

/MG e IBAMA
13

) não conseguirem levantar 

quantas lagoas estão nessas condições no Rio São Francisco; 

e) O aumento do número de pescadores, devido ao alto índice de desemprego e à falta de 

alternativas de trabalho na região. A pesca passa a ser uma alternativa na tentativa de 

garantir alguma renda para a família, mas a entrada de novos usuários dos recursos 

pesqueiros provoca o agravamento de conflitos e o aumento da prática de técnicas de 

pesca ilegais, como o tarrafão e arrastão, ou de práticas que, segundo os pescadores, 

modificam o ambiente para facilitar a pesca, provocando o desaparecimento dos 

habitats naturais dos peixes; 

f) O aumento de demanda na pesca, apontado pelos pescadores, relativo à pesca amadora 

e à dificuldade de se manter a pesca profissional e amadora num mesmo ecossistema 

sem que haja conflitos entre os usuários; 

g) O último aspecto apontado pelos pescadores como uma das causas da queda na 

produtividade pesqueira da região é de origem climática, relativo à falta de chuvas e 

enchentes, compreendidas, pelo conhecimento local, como imprescindíveis para 

garantir a reposição dos estoques pesqueiros no rio. Segundo a percepção dos 

pescadores, a falta de grandes chuvas atreladas à dinâmica de funcionamento da 

barragem de Três Marias, que controla a vazão da água, tem colocado a prática 

artesanal profissional da pesca, no Rio São Francisco, em riso e, por extensão, a 

sobrevivência de toda uma comunidade ribeirinha que depende da pesca. 

 
 

Os pescadores artesanais compreendem, portanto, todo o funcionamento da bacia 

do Rio São Francisco; funcionamento este, complexo e que se caracteriza por ser um 

verdadeiro sistema comum em seus modos de vida. No entanto, os projetos de  

industrialização da região (energia, siderurgia, metalurgia, produção agrícola) seguindo o 

modelo capitalista de produção desarticularam as especificidades e os estilos de vida das 

populações ribeirinhas. 

A partir da diminuição da produção pesqueira, da degradação do rio em virtude de 

projetos, criação de indústrias e demais causas já apontadas pelos pescadores da região, o 

cenário ribeirinho apresenta uma “possível extinção da atividade econômica da pesca  

artesanal na região, o que dificultará em muito a manutenção desse modo de vida e de sua 

cultura, incluso os conhecimentos tradicionais sobre o rio e os peixes” (THÉ, 2012, p. 43). 

12
IEF – Instituto Florestal Estadual de Minas Gerais. 

13
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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O modelo de produção agroindustrial vigente até os dias atuais na Bacia do rio  

São Francisco vem desencadeando uma série de problemas ambientais que afetam não só o 

leito do rio, mas a dinâmica das populações ribeirinhas. Desde 1970 com os grandes projetos 

desenvolvimentistas e os altos incentivos fiscais, a Bacia do São Francisco vive “uma 

acelerada e desenfreada expansão da agricultura intensiva” (ZELLHUBER, p. 4). 

 

O extenso sistema radicular das árvores capta água armazenada no fundo no subsolo 

nos períodos secos e é capaz de reter no mínimo 70% das águas das chuvas. Estas 

águas alimentam os lençóis subterrâneos que, por sua vez, alimentam as nascentes,  

as veredas, as lagoas, os córregos, os riachos e os rios. Depois do desmatamento, 

todo o ciclo hidrológico é alterado. (ZELLHUBER, 2007, p. 6). 

 

 

Com isso, a perda da biodiversidade, extinção de mananciais atrelados às 

monoculturas vigentes na região, favorece a um intenso processo de erosão que contribui 

rapidamente para o aumento no assoreamento, outro fator responsável pela degradação do rio, 

como referido à cima. 

Outros dois fatores interligados e que afetam a Bacia do rio colaborando na 

intensificação do processo de degradação é a supressão das matas ciliares e a problemática 

questão fundiária no rio São Francisco. As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio 

ecológico, pois, ajudam a manter a quantidade e qualidade das águas, bem como, funcionam 

como filtro natural para o problema da poluição, principalmente no que diz respeito aos 

fertilizantes e produtos industriais. 

A grande e irrestrita concentração de terras e da consequente atividade agrícola de 

grandes proprietários com uso abusivo dos recursos naturais tem evidenciado uma das 

principais causas de degradação do rio, assim como, dos pequenos agricultores que são 

devastados e expulsos, em função da perda de suas terras e da dinâmica organizacional que  

era praticada. 

 

 

 

Urbano e Rural: As dicotomias dos tempos e espaços 

 

 

Ao longo dos anos a palavra espaço adquiriu formas e significados variados para 

exercer a função que nós, damos a ela. Nesse sentido, o espaço pode ser interpretado como  

um campo de forças externas e internas que demandam ações dos indivíduos, para isso, o 

espaço se torna palco de transformações de homens e mulheres através de suas ações e 

experiências com o meio em que vivem. Torna-se lugar de subjetividade. 
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Espaço deve ser considerado como o conjunto indissociável do qual participam, de 

um lado, um certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais 

e, de outro lado, a vida que os anima ou aquilo que lhe dá vida, isto é a sociedade em 

movimento. (SANTOS, 1988, p. 16). 

 
 

A dicotomia entre os mundos rural e urbano, que tem se intensificado cada vez 

mais, é uma das formas de compreensão do espaço. Com o desenvolvimento da 

industrialização, a organização da sociedade começou a ser interpretada pela oposição entre  

os mundos rural e urbano, a partir da formulação de conceitos que pretendiam caracterizar 

cada um destes “mundos”. 

Segundo Carmo (2009) uma das conceituações mais clássicas do pensamento 

sociológico propõe a oposição entre comunidade e sociedade. A Comunidade seria definida a 

partir da noção de harmonia social, na qual dominam as relações de afetividade e intimidade, 

que confluem para o interesse e permanência da coletividade, a qual por sua vez, se reproduz 

através da conjunção entre tradição e natureza. A Sociedade, em contrapartida, fomenta o 

individualismo e o conflito social, através das relações essencialmente utilitárias e aparentes 

que inviabilizam a pertença a qualquer noção coletiva de “bem comum”. 

A partir  de  1960,  a noção de  continuum
14  

passa  a identificar  a forma  como  os 

processos de modernização e urbanização penetram nos territórios rurais e mais periféricos. 

Deste modo, a noção de densidade tornou-se fundamental para compreender a diferença entre 

o rural e urbano. 

Por oposição, à densidade e à sua extensão, a forma do espaço urbano é 

claramente descontínua, podendo ser compreendida pela separação ou fragmentação: do local 

de trabalho e local de residência, divisão funcional do espaço, mobilidade espacial. Estas 

diferenças socioespaciais condicionam e refletem-se nas condutas dos indivíduos e na forma 

como estes interagem entre si. 

A múltipla pertença a vários círculos não desencadeia processos de divisão no 

individuo. Pelo contrário, este fenômeno fomenta uma maior integração do sujeito, num 

esforço mais completo de construir a sua singularidade. Pertencer, na sociedade moderna e 

urbana a vários círculos é a prova de uma maior liberdade individual - comparativamente à 

sociedade tradicional, onde os indivíduos pertenciam a poucos círculos, na medida em que 

estes eram estanques e rígidos. (CARMO, 2009). 

 

14 
Espaço temporal que exprime a ideia de tempo. Ver: CANDIOTTO, Luciano Zanetti Pessôa; CORRÊA, 

Walquíria Kruger. Ruralidades, Urbanidades e a tecnicização do rural no contexto do debate cidade-campo. 

Campo-Território: revista de Geografia Agrária, v.3, n 5, p.214-242, Fev. 2008. 
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No entanto, a generalização do anonimato nas grandes cidades contribui 

decisivamente para um conjunto de atitudes de distanciamento, o que desencadeia o aumento 

da liberdade pessoal, isto é, o individuo ganha a possibilidade de interagir, em diferentes 

contextos sociais, com um número extenso e diversificado de pessoas ou grupos, sem sofrer 

por isso qualquer sanção que advenha de formas de controle social. (CARMO, 2009). 

A urbanização deve ser encarada como um fenômeno complexo e 

pluridimensional, que assume diferentes formas sociais e configurações espaciais. A 

diversificação dos laços sociais associa-se normalmente à importação de novos estilos de vida 

mais urbanizados, que passam pela incorporação de novos valores e rotinas, como por 

exemplo, o aumento e a generalização dos habitos de consumo, o alargamento do tempo 

dedicado ao lazer e a frequência regular de espaços lúdicos e de divertimento, a importância 

atribuida à cultura e à instrução e socialização dos filhos, o acesso generalizado ao meios 

audivisuais de comunicação e informação de massa, etc. 

O espaço rural é cada vez mais aberto e interdependente e a sua natureza deriva 

em grande medida da diferenciação social que advém dessa mesma abertura. É, portanto, um 

espaço relacional que ancora a sua especificidade na forma como se organiza a vida local. 

Neste sentido, pode-se dizer que, por intermédio dos aspectos considerados, é 

possivel definir um denominador comum mínimo a partir do qual se identificam algumas das 

particularidades sociológicas que compõem a vida rural e que não se encontram no meio 

urbano. No entanto, é devido a estes (e outros) fatores particulares de cariz local que as 

comunidades locais detêm a capacidade de se apropriarem diferenciadamente das  

modalidades de urbanização. 

De acordo com Lefebvre (1999, p. 69) o espaço é “resultado de uma história que 

deve se conceber como obra de agentes ou atores sociais, de sujeitos coletivos, operando por 

impulsos sucessivos”; e de interações sociais desses sujeitos que origina-se o espaço urbano e 

consolida-se através das relações sociais o que é espaço urbano e espaço rural. Assim sendo, o 

território torna-se uma denominação/nominação e não algo estanque de delimitação para essa 

dicotomia. 

Refletir sobre o rural nos dias atuais é estar disposto a uma desconstrução cultural 

e aberto aos novos olhares e dimensões sobre o assunto. É possível interpretar e compreender 

o mundo rural sob as óticas: natural, campo de produção, lugar de vida, lugar de abertura 

econômica, lugar de turismo, lugar de qualidade de vida, dentre vários outros. No entanto, 

frente ao mundo  globalizado, o espaço  rural  incorporou uma diversidade de funções,  e   sua 
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oposição ao espaço urbano antes vista com clareza, sofreu modificações e pode-se interpretar 

uma relação entre os espaços. 

Segundo o IBGE – Instituto de Geografia e Estatística, Siqueira (2001) a definição 

de rural ocorre em função do Plano Diretor
15 

de cada município, ficando a critério políticos o 

que é um espaço rural. O que nos leva a constatar que em certa medida, nossa cultura do que é 

mundo urbano e mundo rural, são decorrentes do poder público e de seus técnicos, ao invés de 

uma definição baseada em estudos científicos e estudos de modos de vida através da 

singularidade de cada território. 

Por um lado, o urbano é concebido como local em que se amplificam e 

multiplicam as interações de toda a ordem. Para Simmel (1997), o trânsito entre uma 

pluralidade de círculos sociais é um traço fundamental do sujeito moderno metropolitano, 

cujos relacionamentos correntes se tornam altamente “variados e complexos”. Por outro lado, 

essa “efervescência caleidoscópica” dos contatos cotidianos tem correspondência na própria 

qualidade das interações. 

 

Pode-se tentar definir de diversas formas a “cidade” (...), é comum a todas 

representá-la por um estabelecimento compacto (...), como uma localidade e não 

casarios mais ou menos dispersos. [...] A localidade considerada sociologicamente 

significaria um estabelecimento de casas pegadas umas às outras ou muito juntas, 

que representam, portanto, um estabelecimento amplo, porém conexo, pois do 

contrário faltaria o conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, que é específico da 

associação de vizinhança. (WEBER, 1973, p.68). 

 

 

Para Weber (1973) a diferenciação entre o urbano e rural é para além de uma 

organização do espaço, mas decorre também de uma organização econômica, uma vez que a 

formação das cidades proporcionou o surgimento de uma “economia urbana”. Assim, 

“falaremos de “cidade” no sentido econômico quando a população local satisfaz uma parte 

economicamente essencial de sua demanda diária no mercado local [...] e mediante aos 

produtos que os habitantes da localidade produzem ou adquirem para colocá-los no mercado”. 

(WEBER, 1973, 69). 

Nesse sentido, é possível identificarmos uma relação entre o espaço rural e o 

espaço urbano que consiste na troca mútua de seus produtos, evidenciando uma interação 

entre a produção local e as relações sociais estabelecidas. 

Para Castells (2000, p. 41), as cidades representam a forma residencial que os 

membros da sociedade adotam “cuja presença direta nos locais de produção agrícola não    era 

15 
É o instrumento básico da política de desenvolvimento do Município. Sua principal finalidade é orientar a 

atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 

públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população. 
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necessária. Quer dizer, estas cidades só podem existir na base do excedente produzido pelo 

trabalho da terra”. 

Assim sendo, a partir de 1950 com os processos de urbanização, industrialização e 

modernização agrícola no país, houve uma transformação no modelo agrário vigente e surgiu 

um modelo urbano-industrial responsável pelas transformações nos espaços e nas relações 

entre o rural e urbano. 

 

A imagem comum do campo é agora uma imagem do passado, e a imagem comum 

da cidade, uma imagem do futuro. Se as isolarmos deste modo, fica faltando o 

presente. A ideia do campo tende à tradição, aos costumes humanos e naturais. A 

ideia da cidade tende ao progresso, à modernização, ao desenvolvimento. Assim, 

num presente vivenciado enquanto tensão, usamos o contraste entre campo e cidade 

para ratificar uma divisão e um conflito de impulsos ainda não resolvidos, que talvez 

fosse melhor encarar em seus próprios termos. (WILLIAMS, 1989, p. 397). 

 

 
Urbano e Rural configuram-se numa teia de significados. Nos tempos de hoje, 

apesar do acesso livre a informações existe ainda um distanciamento entre os espaços, e em 

certa medida há uma hierarquização entre os mundos, onde o campo é interpretado como 

“atrasado”, inóspito e vulgarmente denominado “roça”; enquanto a cidade é promovida ao 

“progresso”, lugar de desenvolvimento e de oportunidades. 

A urbanização já não significa apenas o processo pelo qual as pessoas são atraídas 

a um lugar chamado cidade e incorporadas no seu sistema de vida. Refere-se também à 

acentuação cumulativa das características distintas do modo de vida associado ao crescimento 

das cidades e diz respeito, por último, às alterações dos modos de vida tidos como urbanos, 

reconhecidas por aqueles – onde quer que seja – perante as influências da cidade, graças ao 

poder que as suas instituições e personalidades exercem através dos meios de comunicação e 

transporte. (WIRT, 2001). 

Uma definição frutuosa de urbanismo deveria não apenas assinalar as 

características essenciais que todas as cidades – pelo menos, as da nossa cultura – têm em 

comum, mas também permitir identificar aquilo em que se distinguem. Uma cidade industrial 

será significativamente diferente, do ponto de vista social, de uma cidade comercial, mineira, 

piscatória, balnear, universitária ou de uma cidade capital. Uma cidade em que prevalece uma 

só industria aprensentará uma série de características sociais diferentes da cidade pluri- 

dimensional; e assim em diante. (WIRT, 2001). 

O mundo urbano valoriza o reconhecimento visual. O local de trabalho tende a 

dissociar-se do local de residência, pois a proximidade de estabelecimentos industriais torna a 
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mesma área indesejavél para fins habitacionais tanto do ponto de vista econômico como do 

ponto de vista social. 

Para Simmel (1997) os problemas mais complexos da vida moderna decorrem da 

vontade do individuo de preservar a sua independência e individualidade perante os poderes 

supremos da sociedade, o peso da herança histórica, a tecnicidade e a cultura da vida 

contemporânea. 

O espírito moderno tornou-se crescentemente um espírito calculista. O rigor do 

cálculo da vida corrente, resultante da economia monetária, corresponde ao ideal das ciências 

naturais, nomeadamente à ideia de transformar o mundo numa questão aritmética e de fixar 

cada uma das suas componentes numa fórmula matemática. Contudo, são as condições 

oferecidas pela metropole que são simultaneamente as causas e efeitos desta caracteristica 

essencial. Não existe porventura nenhum fenômeno psíquico tão incondicionalmente 

reservado à metropole como a atitude blasé. Esta incapacidade de reagir a novos estímulos 

com as energias adequadas constitui, na verdade, a atitude blasé que todas as crianças da 

grande cidade evidenciam quando comparadas às dos ambientes mais estavéis e mais 

pacíficos. (SIMMEL, 1997). 

Assim sendo, o aspecto mais significativo da metropole reside na funcionalidade 

da sua magnitude, que se faz sentir para além dos seus limites físicos, um aspecto muito 

concreto que confere à cidade vida própria, autoridade, importância e responsabilidade. As 

cidades são, acima de tudo o mais, o terreno da mais avançada divisão econômica do trabalho. 

Dessa forma, esta pesquisa percorrerá os mundos urbano e rural através do 

município de São Francisco em Minas Gerais, evidenciando a pluralidade dos tempos e 

espaços de ambos os mundos, bem como, suas singularidades. O Município tem 

características de um Município rural, com atividades econômicas baseadas na agropecuária e 

em pequenas prestações de serviços. Para tanto, a análise urbana consistirá numa  

interpretação de pescadores na ativa e pescadores aposentados no município em sua área 

urbana; enquanto a análise rural perpassará pela comunidade Vila dos Baianos localizada à 35 

km do Município sede que é São Francisco. 

 
 As Migrações Campo/Cidade 

 
 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas; 1986, p. 278. 
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No desenrolar da história do Brasil os deslocamentos dos indivíduos ditavam o 

ritmo de descobertas e da consolidação de um sistema centralizador. Caracterizado como 

Período Colonial, a descoberta do Brasil ocorreu no período das grandes navegações; onde a 

busca por “terras de ninguém” representavam o objetivo maior. Mais tarde, com a colonização 

das terras e o intenso processo de mercantilização das especiarias oriundas do território 

brasileiro, os colonos, na necessidade de manter o controle e na tentativa falha de colonização 

dos índios, devido à intervenção dos padres jesuítas, optaram pela vinda de escravos da África 

para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar e das minas de ouro. 

Vendidos como mercadoria, os escravos trabalhavam de sol a sol na construção de 

um “império”, que eles jamais teriam poder. Retirados de seu lugar, foram proibidos de 

exercerem seus modos de vida, suas crenças, seus saberes. Durante muitos anos, este era o 

cenário que prevalecia. Em 1888 com o decreto da Lei Áurea, iniciava-se uma nova fase no 

Brasil. “O cativeiro humano termina, começa o cativeiro da terra”. (FERNANDES, 2002, p. 

2). 

Segundo  o  Arquivo  Nacional
16

,  a  Lei  nº  601,  de  18  de  Setembro  de   1850, 

amplamente conhecida como Lei de Terras, foi o caminho legal que buscou regulamentar a 

questão fundiária no Brasil. De acordo com o decreto, a única forma de acesso às terras 

devolutas ocorreria através da compra ao Estado, garantindo a revalidação das antigas 

sesmarias (doação de terras por parte do Estado para iniciativa particular) e das posses já 

efetivadas, desde que estas tivessem se consolidado de forma pacífica. 

Contudo, as terras localizadas nas fronteiras eram exceção, podendo o Estado 

intervir em uma área até dez léguas da fronteira. O decreto efetivou também que aqueles que 

apossassem indevidamente de propriedades públicas ou privadas e nelas devastassem ou 

colocassem fogo, estariam sujeitos à expulsão, prisão e multa por atividades ilícitas. 

A formação da sociedade urbano-industrial brasileira foi sempre acompanhada por 

um processo de mobilidade social ascendente. A constituição de uma classe média urbana de 

proporções significativas delineava o quadro de ocupações (trabalho) rurais e urbanas, que 

mais tarde evidenciariam uma divisão de classes através de uma hierarquia dominante. Desde 

o século XVI, os camponeses, pequenos agricultores resistem contra o processo de 

expropriação oriundo do capitalismo. Portanto, as migrações funcionavam como forma de 

sobrevivência e resistência aos conflitos sociais travados que em sua maioria terminavam em 

mortes e massacres. (FERNANDES, 2002). 

 

16 
Extraído do Arquivo Nacional: http://linux.an.gov.br Acesso em: 03/01/2016. 

http://linux.an.gov.br/
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Exemplos dos fluxos migratórios brasileiros são os ciclos de cana de açúcar, do 

ouro, do café e da borracha, que desencadearam grandes correntes migratórias, que mais tarde 

foram substituídos pela modernização agrícola, baseadas no paradigma da Revolução Verde. 

(PAULA, 2008). 

A principal característica desse processo permaneceu sendo a concentração de 

terras que colaboraram para consolidação do sistema. Dessa forma, as inovações tecnológicas 

na agricultura no intuito de aumento na produtividade, desenvolvimento de pesquisas em 

sementes, utilização de agrotóxicos para correção do solo e da vegetação, junto a uma 

mecanização do campo, ficou denominada de Revolução Verde. 

Segundo Paula (2008, p. 3) “nesse processo as modificações são irreversíveis na 

base da técnica e no processo de trabalho através da passagem da subordinação indireta a 

subordinação direta do trabalho ao capital”. Graziano da Silva (1998) caracteriza a transição 

da agricultura brasileira (rural para o agroindustrial) a partir dos seguintes fatores: 

desenvolvimento interno no capitalismo, término do tráfico em 1850, crise de 1929 

(superprodução agrícola, queda na bolsa, livre mercado e diminuição do consumo), a 

consolidação de um mercado interno em 1950, as participações do Estado na economia 

(políticas para regularização e fixação dos preços). 

Com as transformações na sociedade brasileira se efetivando, agravava-se a 

ruptura dos espaços urbano e rural e iniciava-se uma nova forma de encarar a realidade 

capitalista. Assim sendo, a queda no complexo rural ocorreu através dos seguintes fatores: 

redução do trabalho escravo e a inserção do trabalho livre nas fazendas de café, ampliação das 

atividades urbanas (1930 – 1960), integração de mercados nacionais. (SILVA, 1998). 

Com as dificuldades nos processos de exportação do café, iniciou-se no país um 

período de constante desvalorização cambial e controle dos mercados livres, o que favoreceu 

ainda mais a industrialização. Nos anos de 1965, criou-se o SNCR – Sistema Nacional de 

Crédito Rural, que consolidou a modernização no campo e originou conglomerados 

empresariais, ou seja, uma territorialização burguesa. (PAULA, 2008). 

As décadas seguintes foram marcadas pela intensificação da urbanização  

brasileira e das migrações, que passaram a ocorrer intra-regionalmente e com maior 

frequência, as migrações sazonais (efetivadas pelas estações do ano). Assim sendo, as 

modificações tecnológicas nos espaços urbanos e rurais expulsaram o trabalhador do campo, 

que em busca de trabalho se destinavam para os grandes centros urbanos. No entanto, por  

falta de escolaridade e qualificação profissional, dificilmente eram aceitos nas grandes 

metrópoles, retornando para sua região de origem, o que não significava retornar ao seu  lugar 
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de origem, mas sim, para as regiões em torno que possibilitassem melhores condições de vida 

e trabalho. 

Em meio aos processos de transformação e renovação do país, a intensificação da 

urbanização e consequentemente da industrialização do campo, resultaram no processo de 

expulsão de pequenos agricultores, colonos, pequenos proprietários e arrendatários dos seus 

lugares de origem. Segundo Silva (1999) “no período de 1960-1980, foram expulsos 2,5 

milhões de pessoas do campo paulista”. 

No entanto, a que se considerar que o processo de expulsão não ocorreu somente 

pela passagem de uma dinâmica “retardatária” para a dinâmica industrial; mas também, pelos 

inúmeros e intensos conflitos políticos, reformas sociais, trabalhadores urbanos e rurais que 

lutavam por modificações no sistema que fossem significativas e que atendessem a maioria e 

não a um pequeno grupo de proprietários. 

A criação da CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura e ETR – Estatuto do Trabalhador Rural, foram garantias importantes adquiridas 

pelos trabalhistas e trabalhadores rurais. A partir da criação desses estatutos ficava assegurada 

a concessão de indenização por demissão sem justa causa, estabilidade no trabalho, 

regulamentação do trabalho da mulher e da criança, bem como, acompanhamento pelo 

Ministério do Trabalho e Sindicatos Rurais. (SILVA, 1999, p. 64). 

O país então passava por inúmeras transformações, dentre elas e talvez uma das 

mais importantes fosse à transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. 

Compreende-se que as relações capitalistas incentivaram a mobilidade espacial da população  

e consequentemente lhes proporcionaram uma nova “visão de mundo”. “A grande expansão 

urbana no Brasil, como um componente fundamental das mudanças estruturais na sociedade 

brasileira, ocorreu na segunda metade do século XX”. (BRITO, 2006, p.222). Foi na década 

de 1960 que a população urbana tornou-se superior à rural. 

De acordo com Durham (1984, p. 22) precisamos reconhecer nessa dinâmica, que 

o incremento da população urbana “é acompanhado por transformações da própria estrutura  

da rede urbana do país”. De um lado, a variedade de cidades e de metrópoles industriais. De 

outro, o desenvolvimento econômico ligado ao crescimento das cidades e às migrações 

internas. 

O surgimento das grandes cidades industriais ocorre inicialmente, através da 

entrada de imigrantes estrangeiros e ao crescente movimento de migrações internas. A partir 

deste processo, nota-se uma desigualdade da distribuição urbana, e um aumento na proporção 

de cidades médias e de grandes novas cidades; fatores que representa os contrastes da rede 
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urbana brasileira. “E é a migração para as grandes cidades que constitui, para migrantes, uma 

alteração fundamental nos modos de vida”. (DURHAM, 1984, p. 27). 

Dessa forma, como a população urbana (de modo geral) e as grandes metrópoles  

se concentram em áreas “privilegiadas”; o processo de urbanização e industrialização passa a 

apresentar uma dimensão geográfica importante, onde o desenvolvimento de cada região se 

torna relevante, junto aos deslocamentos interestaduais da população. 

Neste sentido, o processo de industrialização não consistiu apenas em mudanças 

nas técnicas de produção e diversificação de produtos, mas, numa consequente divisão do 

trabalho. 

 

Uma vez iniciada a industrialização de um sítio urbano, ele tende a atrair populações 

de áreas geralmente próximas. O crescimento demográfico da cidade torna-a, por  

sua vez, um mercado cada vez mais importante para bens e serviços de consumo. As 

cidades que acabaram por se industrializar foram, geralmente, aquelas que já tinham 

relativa expressão urbana por terem sido antes importantes centros comerciais. Tais 

centros, quase sempre, já possuíam parte dos serviços de infra-estrutura que a 

indústria necessitava. A industrialização, por sua vez, fez surgir uma grande 

variedade de novos serviços (de educação, de pesquisa científica, governamentais,  

de finanças, contabilidade etc.), além de fazer crescer enormemente muitos dos já 

existentes. (SINGER, 1998, p.30 - 31). 

 

 

As cidades se tornaram então, os polos que possibilitavam a realização de 

atividades. No entanto, a transferência de serviços devido a este processo foi relevante para o 

“sucesso” da industrialização. Os produtos que antes eram transportados pelo camponês até o 

mercado de comercialização, ou a educação e saúde que eram providos por membros da 

própria comunidade; passaram a ser exercidos por estabelecimentos especializados, a partir de 

uma base urbana. 

As transferências de atividades do campo à cidade expressavam uma exigência da 

produção industrial, onde as aglomerações de atividades desencadeavam em sua urbanização. 

As grandes unidades de produção, o aumento nas escalas de trabalho, a forte comercialização, 

tornava o processo cada vez mais rentável. Neste contexto, as migrações internas passam a ser 

“um mecanismo de redistribuição espacial da população que se adapta, em última análise, ao 

rearranjo espacial das atividades econômicas”. (SINGER, 1998, p. 31). 

Essa enorme modificação e rápida urbanização do território brasileiro não devem 

ser compreendidas como um processo estritamente demográfico; houve modificações 

históricas e estruturais na raiz da sociedade brasileira. As cidades, além de concentrarem a 

maior   parte   da   população   e   ser   o   lócus   das   atividades   econômicas     promissoras, 



58 
 

 

 
 

transformavam as relações sociais, as relações de produção e principalmente, ditavam um 

modo de vida. 

No caso específico das migrações internas, é comum a presença do caráter  

coletivo quando comparado aos seus aspectos individuais. Quase sempre, a migração é 

impulsionada por dois fatores: motivação econômica (procura de trabalho, melhora das 

condições de vida, etc.) e para acompanhar o esposo, a família, ou outras relações do tipo. A 

maneira estereotipada com que a migração é vista revela a complexidade do processo e a 

dificuldade em determinar os fenômenos responsáveis pela mobilidade. (SILVA, 1998). 

Singer (1998) admite que se a migração interna seja um processo social, a que se 

levar em consideração a existência de causas estruturais que impeçam determinados grupos de 

estarem em movimento, ao passo, que outros grupos exercem essa mobilidade com maior 

frequência. Para o autor, tais causas são quase sempre de cunho econômico (deslocamento 

para exercer outras atividades, crescimento de determinada atividade em outra região, etc.) 

que refletem nos lugares de origem modificando a “visão de mundo” da população que ali 

reside. 

Os destinos dos migrantes são em sua maioria as grandes metrópoles e cidades 

médias que sofreram inúmeras transformações com a incorporação de novos municípios, 

expressando o rápido crescimento e industrialização, bem como, tornando-se polos atrativos 

para moradia, trabalho e lazer. Assim sendo, a tabela abaixo exemplifica o processo 

migratório que se intensificou a partir da década de 1970 com as políticas compensatórias e os 

incentivos do Estado. 

Nas décadas de 1970 e 1980 o Estado de Minas Gerais foi considerado o maior 

exportador de mão de obra no país, com maior incidência nas regiões Norte e Nordeste onde 

ocorriam as maiores saídas de migrações sazonais com destino a São Paulo e as regiões do 

Triângulo Mineiro. Fator que comprova a intensa mobilidade da sociedade brasileira. 

Contudo, há que se considerarem as péssimas condições de transporte que são submetidos e a 

má remuneração por falta de escolaridade e qualificação profissional. Muitos dos migrantes 

eram mantidos como escravos, tendo uma longa jornada de trabalho para pagarem dívidas que 

resumem em medicamentos, alimentação e moradia; o que deveria ser primordial para a saúde 

do trabalhador e lhe concedesse um bom rendimento no trabalho. (PAULA, 2008). 

As migrações não se resumem apenas a busca pelo trabalho assalariado, mas 

expressam a resistência dos povos e a capacidade de reinventarem seus modos de vida e suas 

tradições. Nesse sentido, os migrantes quando “decidem” pela partida, deixam para traz 

famílias, costumes e modificam toda a estrutura familiar que até então vigorava. Não sendo 
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regra, as migrações campo/cidade em sua maioria ocorrem com a partida do homem da casa, 

que deixa sob a vigilância da mulher a manutenção da casa. Com isso, mudam-se os cenários  

e a mulher passa a exercer o papel do “homem da casa”, lidando com todos os tipos de 

afazeres domésticos, principalmente a lida com a terra. 

De acordo com Singer (1998, p. 53) “embora um grupo social seja levado, por 

certas causas estruturais, a migrar, é lógico que nem todos os seus membros o façam de 

imediato”. Ainda que com a mecanização, a falta de emprego tenha aumentado, alguns 

trabalhadores permanecem em seus lugares de origem; demonstrando certa seletividade nos 

fatores de expulsão. 

A urbanização e a industrialização, ambas operacionalizando dentro de um mesmo 

sistema: mercado capitalista; transformaram a agricultura que era realizada pelas mãos de 

trabalhadores rurais, em uma agricultura tecnicista, com maior uso de maquinaria e menor 

número de trabalhadores, gerando uma dependência da agricultura nas dinâmicas industriais. 

“Incentivadas” pelo Estado, as migrações concretizaram o discurso urbanista da 

época, confirmando a transformação de uma sociedade agrícola para uma sociedade urbana. O 

êxodo rural foi intenso, e à procura por melhores condições de vida foi o impulso para a saída 

do campo em busca por território, um lugar para viver, para trabalhar. Inúmeras foram às 

famílias, que vivendo na espacialidade dos deslocamentos, deixaram seus lugares de origem 

em busca de seus sonhos, de esperança. 

Segundo Martins (1993, p. 141), “as migrações internas não são apenas as hoje 

problemáticas migrações do campo para cidade... tem sido também, embora não somente, 

migrações campo para o campo”; onde as contradições de todo o sistema capitalista 

manifestam-se na vida dos migrantes. 

Nessa dinâmica, não só o desenvolvimento tecnológico da agricultura contribui 

para a expulsão da população, mas também, a concentração fundiária, a conversão de áreas 

agrícolas em áreas de pastagem, transformação da terra em reserva de valor, a difícil  

aquisição de terras para migrantes, principalmente os que chegam de outras regiões, que 

juntos geram, “um contingente de pessoas inadaptadas aos desafios da vida urbana. E que 

expulsos, vão criando nas vilas e cidades da frente pioneira a mesma degradação das grandes 

cidades”. (MARTINS, 1993, p. 141). 

De acordo com Silva (2001), o crescimento urbano relacionado ao 

desenvolvimento econômico, agravou ainda mais os problemas das cidades. 

 

Visando solucionar a problemática, iniciaram-se pressões junto ao poder público 

para que houvesse investimento nos diversos setores, sobretudo no habitacional.    O 
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fluxo migratório atua como agente na realização de metas dentro das estratégias 

estatais de desenvolvimento econômico capitalista, ou seja, a de incentivar o setor da 

construção civil, por ser ele o grande gerador de empregos. (SILVA, 2001, p. 5). 

 

 

Na década de 1970, São Paulo contava com cerca de 8.113.873 aglomerados  

como lista a tabela acima. Na década de 1980 esse quadro quase duplicou, forçando os 

governos a tomarem iniciativas de contenção e organização populacional. Contudo, o maior 

problema de início não era necessariamente habitacional, mas de oportunidades de emprego 

que absorvessem a massa trabalhadora não qualificada e semi-qualificada. (CUNHA, 1989). 

A migração torna-se então, possibilidade de aquisição de novos estilos de vida, 

busca pelo trabalho e consequentemente, uma ponte para os grandes centros urbanos. 

Dessa forma, uma vez que o fluxo é compreendido, suas causas e fatores podem 

ser analisados separadamente. Segundo Singer (1998) a hipótese básica concentra-se no 

entendimento de que os fluxos determinam os movimentos unitários, e estes só podem ser 

compreendidos em uma análise mais geral. 

 

Admitamos, a título de exemplo, que numa determinada área a principal atividade 

agrícola, de caráter comercial, entre em decadência devido ao esgotamento do solo. 

A produtividade física do trabalho diminui, reduzindo a rentabilidade dos 

estabelecimentos. Os grandes proprietários abandonam as plantações e passam a  

usar a terra para pastagens ou silvicultura, atividades que requerem menos mão-de- 

obra, o que vai determinar a emigração dos trabalhadores sem terra. Dado que estes 

emigrantes possuem pouquíssimos recursos e um horizonte cultural muito limitado, 

eles tendem a se dirigir às cidades mais próximas, cuja economia também está 

estagnada devido à decadência da atividade produtiva principal da região. Ali, os 

migrantes constituem um proletariado de baixa qualificação, cujo afluxo deprime os 

salários dos trabalhadores urbanos, parte dos quais é, por isso, levada a migrar para 

cidades maiores. Este segundo movimento é possibilitado pela maior disponibilidade 

de recursos e informações por parte dos trabalhadores que já possuem certa 

experiência urbana. É possível que sucessivos movimentos migratórios sejam 

desencadeados, das cidades menores às maiores, até que grande parte dos migrantes 

alcance as áreas onde se esteja dando um desenvolvimento industrial mais intenso, 

cujos efeitos diretos e indiretos determinam um aumento da demanda de mão-de- 

obra que oferece aos imigrantes oportunidades de integração na economia urbana. É 

possível mesmo que esta industrialização responda a necessidade de substituir 

importações, que deixaram de ser acessíveis devido à decadência da atividade 

agrícola de exportação, que provocou o impulso inicial do processo migratório. 

(SINGER, 1998, p. 54-55). 

 

 

Da mesma forma que os trabalhadores sem terra iniciaram um fluxo migratório, os 

proprietários das terras também podem iniciar outro fluxo, com outras dimensões. Esse tipo  

de abordagem nos leva a interpretar os fluxos migratórios no tempo e espaço, dando outro 

sentido aos conceitos de área de origem e área de destino. A área de origem não 

necessariamente exemplifica o lugar de onde provém determinado grupo de migrantes, ou o 

lugar onde se originou a movimentação (lugar de nascimento). A área de origem deve ser 
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considerada onde ocorreram as transformações socioeconômicas que levaram os indivíduos  

ou grupos sociais a migrarem, “desde que tais transformações já não sejam o resultado de 

outros movimentos migratórios concomitantes ou anteriores”. (SINGER, 1998, p. 55). 

Igualmente, não se justifica considerar (pelo menos inicialmente) uma área de 

destino como usualmente estamos costumados a utilizar; como o lugar que se espera chegar. 

Ainda que a área demonstre uma propensão positiva no âmbito das migrações, ela pode 

apenas representar uma etapa no processo. Dessa forma, são necessários critérios precisos e 

específicos para analisar se determinada área pode ser considerado de fato, destino; podendo 

existir a possibilidade de um mesmo lugar ser considerado área de destino para um grupo e 

área de origem para outro. 

Para Becker (1997) devemos considerar a importância de compreender as 

migrações através desses dois enfoques distintos, apreendendo a  essência da  discussão de 

cada um. Os processos migratórios referem-se aos deslocamentos de populações “dentro de 

um determinado espaço geográfico, sendo um mecanismo de mobilidade espacial; capaz de 

refletir mudanças nas relações entre os indivíduos (relações de produção) e entre esses e seu 

ambiente físico” (BECKER, 1997, p. 323). 

Para Martins (1996), 

 
Migrar temporariamente é mais do que ir e vir – é viver, em espaços geográficos 

diferentes, temporalidades dilaceradas pelas contradições sociais. Ser migrante 

temporário é viver tais contradições como duplicidade; é ser duas pessoas ao mesmo 

tempo, cada uma constituída por especificas relações sociais, historicamente 

definidas; é viver como presente e sonhar como ausente. É ser e não ser ao mesmo 

tempo; sair quando está chegando, voltar quando está indo. É necessitar quando está 

saciado. É estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não estar em nenhum. É, até 

mesmo, partir sempre e não chegar nunca. (MARTINS, 1996; Pg. 45). 

 

 

Para o autor, as questões que envolvem o processo são tão importantes quanto o 

próprio ato de migrar. O migrante temporário, “ao retornar, já não é o mesmo; e, por sair nas 

condições em que sai, modifica as relações sociais do seu grupo de origem, altera a 

organização da família, a divisão do trabalho familiar, o lugar de cada um” (MARTINS, 1996, 

p. 45). 

Assim sendo, a migração representa uma eterna possibilidade. Com a  

mecanização do campo e a expropriação de terras, o espaço rural não oferece oportunidades 

de trabalho para a maior parte da população. Dessa forma, o migrante espera encontrar na 

cidade aquilo que lhe foi retirado no campo. A vontade de permanecer e persistir na cidade 

dá-se  em  sua  maioria  pela  migração  familiar,  que  acompanhando  os  passos  do primeiro 
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retirante e das dificuldades encontradas no campo, se arriscam na migração. E assim, os 

cenários se constroem, as populações se renovam e as migrações se concretizam como 

possibilidades de melhoria de vida. Entretanto, através dos processos migratórios dos 

pescadores e dos seus relatos, nos revelam migrações intermunicipais e entre micro regiões do 

próprio Estado, representando que a falta de oportunidade nos lugares de origem e que está  

tão presente nos discursos dos pescadores, são em função do desenvolvimento proposto para o 

espaço rural, resultando na expulsão das populações nativas. 
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CAPÍTULO II 

 

CICLOS DE VIDA, LUGARES DE TRABALHO: O VIVER E SAIR DO 

SERTÃO. 
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No presente capítulo apresentamos os modos de vida e a pesca artesanal no 

Município de São Francisco, Norte de Minas Gerais. Através da caracterização de quem é o 

pescador das águas do rio São Francisco, e qual o modo de pescar por ele realizado, dando 

continuidade à nossa viagem sobre as margens do Velho Chico. 

A compreensão deste pescador ocorrerá sob a ótica dos espaços urbano e rural no 

Município de São Francisco, tendo o Bairro Sagrada Família como análise urbana, e a 

comunidade Vila dos Baianos como análise rural; compreendendo a realidade e as dinâmicas 

de vida de ambos os espaços, bem como, evidenciando a luta cotidiana dos pescadores 

artesanais em busca/manutenção do seu trabalho e a “decisão” pelo processo migratório. Ao 

longo da travessia nestas páginas, apresento ao leitor algumas de minhas memórias, como 

ribeirinha das barrancas do São Francisco e dos cenários vivenciados ao longo dos trabalhos 

de campo realizados para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

 

Homens de Beira Rio: O ser Pescador Artesanal 

 

 

Trago na memória cenas de um rio, de homens que andavam sobre as águas. 

Desde muito pequena a correria dos homens do rio representam o imaginário que tenho do  

que é o rio São Francisco, o rio do Chico como nos descreve Guimarães Rosa (1986). 

Nasci em Buritizeiro, sertão do Norte de Minas Gerais. Cidade pequena e que faz 

divisa com Pirapora e com a margem esquerda do Velho Chico. Sempre fui encantada pela 

beleza das águas, e posso dizer, que minha infância, adolescência e inicio de uma fase adulta, 

se desenvolveram e se desenvolvem pelo embalar de suas águas. Vi e vivi tempos de fartura, 

de muita alegria, de grande transformação no lugar. A presença do rio na porta da casa das 

minhas avós, talvez seja o cenário que para além da paisagem, tenha se tornado a arte de toda 

uma vida. 

Das lembranças que tenho; a figura do homem com uma rede nas costas 

caminhando em direção ao rio expressava o dia a dia do trabalho da maior parte da população 

que naqueles barrancos viviam. Cresci vendo estes homens tecerem suas tarrafas, entrarem 

nas corredeiras do rio, preparem seus barcos, andarem sobre pedras, com peixes pendurados 

nas costas, com sorriso largo por fazerem aquilo que gostam. Mais tarde, descobri que estes 

homens com força no olhar e no corpo, eram chamados de pescadores. 

A dinâmica dos modos de vida desses homens de beira rio era ditada pelos ciclos 

da natureza, pelos tempos de cheias e seca do São Francisco. Buscava nestes homens, um 
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sentido para estarem exercendo esta atividade; que por muitas vezes se mostrava difícil e 

perigosa. 

Busquei nas águas do próprio rio, e na figura destes homens que por ora me 

pareciam homens “imortais” por não se abalarem com as dificuldades encontradas, respostas 

para este cenário que conduziu o meu crescimento. Ao crescer, fui observando estes mesmos 

cenários, porém, eu já não era uma criança e o rio e estes homens também não eram os 

mesmos. O rio não é apenas água, “é a voz da vida, a voz do que é, do eterno devir”. (HESSE, 

2004, p. 128). 

Aos poucos, fui compreendendo que a pesca não era apenas uma atividade, um 

trabalho que resultava numa renda per capita. Mas, era um modo de vida, uma maneira de 

lidar com a natureza e dela retirar o alimento, que se destinava a complementação alimentar 

da família, à comercialização, a troca por favores prestados ou retribuição. 

Fui percebendo que mais do que exercerem a pesca, os pescadores possuíam uma 

relação com o lugar, com o território. Este concebido enquanto terra na lida com as pequenas 

plantações na beira do rio, e enquanto água, na singularidade do conhecimento ecológico e do 

saber-fazer da atividade pesqueira. 

Tal como os outros trabalhos, a pesca se constitui em suas próprias regras. Hora  

de entrada no rio, hora de descanso das águas e dos homens, tempo de pesca, tempo de desova 

dos peixes e de não pescaria, tempo de ver e viver o rio. E assim como as águas do rio  

correm, migram para chegarem a um porto e de lá iniciarem novas travessias, os pescadores 

encontravam em suas águas, um trabalho, um “ganha pão” para alimentarem suas famílias que 

ficavam nas beiras do barranco. 

Para trabalharem era preciso se arriscar todos os dias nas correntezas do rio, viver 

o percurso do próprio rio. Travessiar sobre suas águas. Assim, os pescadores consolidaram  

um modo de vida, baseado nas articulações e mobilização dos conhecimentos que foram 

adquiridos pelos antepassados, e reinventados na experiência cotidiana, tornando-se uma 

tradição. Tornando-se a pesca artesanal. 

Como os pescadores, fiz também minhas travessias, meus percursos de vida. Na 

escola, pude perceber através do conhecimento, que por estarmos tão próximos de uma 

realidade que nos era comum, pouco refletíamos sobre ela. O rio, os homens que mudaram 

minha infância, formava a paisagem de mais uma cidade ribeirinha. 

Na Universidade tudo o que eu acreditava foi desconstruído e tomado por teorias, 

métodos que cobravam um pensamento crítico sobre todas as coisas. Aprendi a olhar o  

“outro”  através  de  outras  lentes.  Através  do  olhar  o  outro,  compreender  os  cenários, as 
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pessoas, as tradições das comunidades ribeirinhas, foi minha verdadeira travessia e início de 

construção intelectual junto aos pescadores artesanais. 

No mestrado, com este trabalho venho percebendo desde então que meus estudos  

e pesquisas são sobre o lugar e as pessoas do/no lugar. Sobre o apego e desapego ao lugar. 

Sobre como as pessoas, os pescadores decidem permanecer em um lugar, e nele/dele 

sobreviverem das mais variadas formas. De como “optam” pelo processo migratório na busca 

de outra realidade. Sobre as escolhas que no final define quem somos. 

Nesse contexto, os trabalhos de campo realizados para o desenvolvimento desta 

pesquisa ocorreram no Município de São Francisco, Norte de Minas Gerais, cujo processo de 

formação ocorreu em função do rio São Francisco e da atividade pesqueira na região. 

Estar em campo proporcionou novo olhar sobre as teorias, e sobre o que 

imaginávamos ser construído neste trabalho. O cotidiano dos pescadores artesanais, seus 

modos de vida, a forma com que lidam com os instrumentos de trabalho, a reinvenção de seus 

costumes e tradições, o apego com o rio, à maneira com que realizam a pesca, com que 

plantam seus alimentos, nos revelaram uma identidade. 

Para Diegues (1998), o processo de construção da identidade do pescador  

artesanal ocorre através de duas perspectivas: em primeiro lugar, pela alteridade e pelas 

formas com que reconhecem os outros pescadores; e em segundo, através da afirmação de 

pertencimento ao lugar. 

A pequena escala de produção retirando da natureza o necessário para sua 

alimentação e comercialização sem degradar o ambiente, são também elementos que 

caracterizam o ser pescador artesanal. O conhecer o rio, suas lógicas de sobrevivência, seus 

cursos, seu fluxo. 

Segundo Valêncio (2007), a identidade do pescador artesanal se encontra na 

afirmação da sua territorialidade, do direito de estar no lugar e dele retirar seu sustento em 

uma prática econômica social que em geral caracterizam sua individualidade e a coletividade 

de que fazem parte. Em certa medida, o aprendizado do trabalho artesanal depende da relação 

com as pessoas mais velhas, as conhecedoras do saber da pesca, que numa conversa mostram 

uma nova leitura do rio, dos seres que nele habitam, de como preservar o ecossistema e do 

ensinamento de técnicas corporais, dentre outras, como podemos observar no depoimento de 

Dona Joana, 60 anos, pescadora e morada da Vila dos Baianos. 

 

Tenho 60 anos. Sou casada. Tenho 11 filhos e criei tudo pescando. Nasci e criei 

aqui. Aprendi a pescar com meu pai quando ainda era menina. De lá pra cá, não 

parei mais, a não ser quando o rio fica ruim de pesca. Como não tinha motor, a 
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gente pescava remando; pescava a noite toda e pegava muito peixe. A pesca sempre 

foi minha atividade. Gosto de ser pescadora. Mas hoje sou aposentada. Na época 

que eu pescava mais eu ia muito com meu marido; porque na pesca a gente costuma 

ir acompanhado. Antes de casar era com meu pai; depois que casei é meu marido. 

(Depoimento de Dona Joana, moradora da Vila dos Baianos, Município de São 

Francisco, concedido à ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Maio de 2015). 

 

 
 

A identidade do pescador artesanal expressa uma série de configurações onde o 

lugar e a afirmação de pertencimento denotam uma territorialidade que confere aos 

pescadores uma atribuição identitária. Para Litlle (2002, p. 5) a territorialidade é “um esforço 

coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela 

específica de seu biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’”. 

Dona Joana, transforma o rio São Francisco em território na medida em que 

atribuí ao espaço significado a partir das experiências cotidianas, que emergem de um 

conhecimento ancestral que lhe garante um saber-fazer. O jogar uma tarrafa ou rede; o 

material escolhido para a atividade pesqueira e confecção dos instrumentos de trabalho; o 

momento certo de pescar; o tempo do rio e do peixe; o tipo de isca; nas pequenas coisas do 

dia-a-dia que refletem o ser pescador. 

Para Souza (2012; p. 65) esses lugares são “territórios peculiares nos quais vivem 

pessoas que fazem do convívio, na simplicidade do cotidiano, um verdadeiro mosaico de 

cultura”. Assim como denominamos a terra um território, o rio também o é; e se torna 

“propriedade comum” na medida em que se consolida um modo específico de reprodução da 

vida baseado nos ciclos da natureza. 

Nas palavras de Oliveira (1999, p. 18), 

 

 
A territorialidade é um processo de reorganização social em um determinado espaço 

social com implicações nas diversas dimensões da vida, desde a criação de uma 

nova unidade sociocultural e/ou uma identidade etnia diferenciada, passando pelo 

processo de constituição de mecanismo político especializado, por uma redefinição 

de controle sobre os recursos ambientais e, por fim, à reelaboração da cultura em 

relação ao passado. 

 

 
 

Na medida em que os pescadores criaram vínculos com o rio São Francisco, estes 

se organizaram segundo os ciclos naturais do próprio rio, conferindo à ação um verdadeiro 

mecanismo de territorialidade, que apesar de várias concepções, retrata o sentido da ação de 

determinado indivíduo destinado a um lugar ou espaço. 

Para que haja uma territorialidade é necessário um sentimento identitário que 

confira  ao  indivíduo  um  sentido  de  pertencimento,  que  como  vimos  com  os pescadores, 
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ocorre quando estes reorganizam seus modos de vida em função das dinâmicas naturais do rio 

São Francisco e partilham um modo de vida. Assim sendo, Barth (1997) compreende a 

identificação étnica de um grupo como sua capacidade em manter simbolicamente suas 

diferenças em relação aos outros grupos. 

Dessa forma, o que confere aos pescadores uma identidade é, portanto, a forma 

com que se organizam e orientam suas interações com o meio em que vivem; o que não quer 

dizer que não possam se identificar com outros grupos ou outras ações. Vivemos em uma 

sociedade pluridimencional como afirma Hall (1999) em que o individuo possui uma extensão 

de possibilidades identitárias, o que numa concepção modernista, caracteriza uma “crise de 

identidade”. 

O que está em questão é a capacidade do indivíduo, neste caso, dos pescadores 

artesanais se auto reconhecerem enquanto pescadores, mediante escolhas de trabalho, de vida, 

de gestão compartilhada do ambiente, de reciprocidade no grupo ao qual pertencem. “Ser 

pescador não é só quem tem aquele RG do Ministério, são as pessoas que fazem da pesca um 

modo de vida” (Depoimento do pescador Adão, 47 anos, pescador da Vila dos Baianos). 

Com o passar dos anos, a atividade pesqueira se tornou burocrática frente às  

regras impostas pelo Estado para utilização e manejo dos rios e lagos no país; o que acarretou 

numa série de transformações no ambiente pesqueiro e no exercício da própria atividade. Com 

isso, para ser pescador artesanal e ter seus direitos garantidos nas épocas de proibição da 

pesca, o Ministério da Pesca e da Aquicultura – MPA
17

, criou o Registro Geral da Pesca – 

RPG, possibilitando que qualquer pessoa que queira ser pescador (a) com fins lucrativos e de 

acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério precisa ter a carteira para comprovação. 

Com o RPG, os pescadores profissionais artesanais passam a ter acesso aos 

programas sociais do Governo Federal (microcrédito, assistência social e o seguro 

desemprego, que é pago no período de proibição da pesca; época conhecida como Piracema
18 

ou Defeso, que é o período de reprodução dos peixes, lagostas e camarões). 

 

 
17 

Disponível em: http://www.mpa.gov.br/monitoramento-e-controle/registro-geral-da-atividade-pesqueira- 

rgp/registro-geral-da-pesca-rgp, Acesso: 09/11/2015. 
18  

Piracema vem do termo tupi-guarani: pira, que significa peixe, e cema que quer dizer barulho. É o período  da 

saída dos peixes para a desova que acontece entre outubro e maio. Nesse período existem restrições para a pesca. 

Tanto para os pescadores amadores como para os profissionais, em relação aos locais de pesca, tipos de 

equipamentos utilizados e quantidade que pode ser pescada. Para qualquer espécie de peixe, tanto para a pesca 

amadora quanto profissional, não pode se capturado e nem transportado mais do que 5 kg de um exemplar por 

espécie, e nem de tamanhos diminutos que o caracterizem como filhotes. No caso dos pescadores profissionais, 

recebe do Governo Federal neste período um valor mensal para deixar de exercer a profissão. Disponível em: 

http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/gts/1488_1.pdf; Acesso: 10/11/2015. 

http://www.mpa.gov.br/monitoramento-e-controle/registro-geral-da-atividade-pesqueira-rgp/registro-geral-da-pesca-rgp
http://www.mpa.gov.br/monitoramento-e-controle/registro-geral-da-atividade-pesqueira-rgp/registro-geral-da-pesca-rgp
http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/gts/1488_1.pdf
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A partir dessa prática intensificou-se a diversidade de pescadores e de atividades 

pesqueiras, como descreve Dumont (2007, p. 35) a respeito da efetuação da pesca, podendo 

ser: Pesca Comercial: que tem por finalidade realizar atos de comércio na forma da legislação 

em vigor; Pesca Desportiva: que é praticada com linha na mão, por meio de aparelhos de 

mergulho ou quaisquer outros permitidos pela autoridade competente, e que em nenhuma 

hipótese venha a importar em atividade comercial e a Pesca Científica: é a exercida 

unicamente com fins de pesquisa por instituições ou pessoas devidamente habilitadas para 

esse fim. 

Para as populações ribeirinhas existem mais dois tipos de pesca que estão 

presentes na bacia do Rio São Francisco, são estas: Pesca Amadora
19

: que é a realizada por 

pessoas que não possuem o registro de pesca (carteira que garante o benefício/salário na  

época da piracema); que utilizam de instrumentos e iscas para forçar a atividade; muitas vezes 

utilizam do conhecimento dos próprios pescadores (locais de pesca, tipo de isca, etc.); e na 

maioria das vezes retiram do rio espécies de peixe que ainda se encontram em processo de 

desenvolvimento; e a Pesca Artesanal: que é a realizada pelas populações ribeirinhas e 

considerada um modo de vida. 

Para Costa (2009, p. 24), a pesca artesanal no Brasil representa aproximadamente 

55% do peixe que é consumido internamente. “Apesar disso, historicamente muito pouco tem 

sido feito com relação às políticas públicas para este setor. Um dos mais graves indícios desta 

afirmação é a precariedade das estatísticas” que não estão estruturadas para demonstrar a 

realidade do país. 

A partir de denúncias realizadas junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura – 

MPA, estão sendo reformuladas alterações na comprovação dos pescadores para adquirirem o 

Registro Geral de Pesca – RGP, efetivando os pescadores artesanais de fato. 

Para o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA existem três modalidades
20  

de 

pesca: Pesca Artesanal, exercida por produtores autônomos em regime de economia familiar 

ou individual, que contempla a obtenção de alimento para as famílias dos pescadores ou para 

fins exclusivamente comerciais. É considerada uma atividade baseada na simplicidade, na  

qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e instrumentos de pescas, auxiliados ou 

não por pequenas embarcações, como jangadas e canoas, atuando nas proximidades dos rios e 

lagos. 

 
19

Caracterização possível através dos trabalhos de campo realizados para esta pesquisa. 
20 

Disponível em: http://www.mpa.gov.br/pesca, Acesso: 10/11/2015. 

http://www.mpa.gov.br/pesca
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Pesca Industrial, voltada exclusivamente para a produção em grande escala com 

fins lucrativos comerciais. Trata-se de uma atividade de base, fornecedora de matéria-prima 

para as grandes indústrias de centros de distribuição de alimentos. Por isso, é uma modalidade 

que utiliza embarcações de médio e grande porte e exige uma infraestrutura portuária 

apropriada para o desembarque dos peixes e a relação do trabalho dos pescadores ocorre por 

vínculo empregatício, diferentemente da pesca artesanal que possui um núcleo familiar. E a 

Pesca Amadora, caracterizada pela  possibilidade de pesca  de  todos aqueles que    desejarem 

praticar a atividade, mediante a retirada de uma licença
21  

com validade de um ano em todo   o 

território nacional. 

Nas conversas que tive, pude conhecer uma realidade diferente da qual estava 

acostumada. Percebi como as lógicas de tempo, de comida, de trabalho, de relações sociais, 

são diferentes nos espaços urbano e rural. 

Aos poucos a realidade que conhecia era desconstruída e começava a fazer parte 

daquele lugar, da vida de tantas pessoas. “E as casas que habitei me habitam agora. Dentro de 

mim as construo uma vez e muitas, entre imagens de cenas de memórias e palavras como 

estas, com que busco torná-las outra vez reais”. (BRANDÃO, 2007, p. 6). 

Através da relação existente entre os pescadores e o rio, eles me apresentavam um 

“outro” rio. Esse, cheio de encantos, míticas, mistérios, de espaços rasos e profundos. Para 

muitos ribeirinhos ele é vivenciado a partir daquele que se deixa levar por suas águas, que 

respeita seus ambientes, que acolhe os seus seres e num processo íntimo, se tornam “a alma  

do rio”, e a representação de homens de beira rio. (OLIVEIRA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

Deve seguir as normas estaduais quando forem mais restritivas do que a norma federal. O limite de cota de 

captura e transporte federal de pescado por pescador é de 10 kg mais um exemplar, para águas continentais e 

estuarinas, e 15 kg mais um exemplar para águas marinhas. A licença de pesca amadora é individual, portanto o 

boleto, depois de impresso, somente pode ser pago uma única vez. A licença provisória terá validade por 30 dias, 

mediante a apresentação do comprovante de pagamento bancário. A taxa cobrada é no valor de $60,00. 

Disponível em: http://www.mpa.gov.br/pesca/amadora/licenciamento, Acesso: 10/11/2015. 

http://www.mpa.gov.br/pesca/amadora/licenciamento
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A Pesca Artesanal 

 

Pesca artesanal é tudo aquilo que dá sentido a vida de um pescador. É o seu jeito de viver 

e de lidar com a natureza... é ser do rio. 

Venceslau, 64 anos, pescador do Bairro Sagrada Família. 

 

 

 

A atividade pesqueira acompanha a sociedade brasileira desde épocas remotas, 

com os índios e os seus diferentes modos de lidar com a terra e com as águas. Pode-se  

afirmar, que a pesca foi se reinventando nos tempos e espaços e consolidando uma economia 

tradicional. Caracterizada como um trabalho pouco mecanizado; utiliza de pequenas 

embarcações como barcos e canoas para longas distâncias, tendo a força braçal do homem 

como principal fonte de mão de obra. 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA (dados de 2015) estima-se 

que existem atualmente no Brasil quase um milhão de pescadores artesanais,  exercendo 

grande impacto social e econômico no desenvolvimento da atividade. Aproximadamente 45% 

da produção anual estimada em todo o país, são provenientes da pescaria artesanal. 

Outro fator que se agrega a pesca artesanal além de seu caráter econômico é a 

continuidade de uma atividade tradicional, passada entre as gerações, mantendo os vínculos 

culturais dos homens com a natureza. O reconhecimento do rio enquanto um lugar simbólico  

e ao mesmo tempo lugar do sagrado, como o ato de se benzer com as águas, costume dos 

pescadores, faz do “rio um ser de reverência à vida”. (OLIVEIRA, 2009, p. 47). 

Essa sensibilidade é possível em função do sentimento dos pescadores estarem em 

sintonia com a natureza, com os ciclos naturais. 

 

Assim, a relação sociedade-espaço é, desde logo, uma relação valor-espaço, pois 

substantivada pelo trabalho humano. Por isso a apropriação dos recursos próprios do 

espaço, a construção de formas humanizadas sobre o espaço, a perenização 

(conservação) desses construtos, as modificações, quer do substrato natural, quer das 

obras humanas, tudo isso representa criação de valor. (MORAES; COSTA, 1999, p. 

123). 

 

 

 

Compreendido desta forma, o rio enquanto espaço produtivo está em constante 

valorização através de seus sujeitos. No entanto, os valores no/do espaço se diversificam 

conforme a necessidade, tempo e dinâmica tradicional. De modo geral, o rio pode ser 

interpretado como espaço valorativo porque pescadores e homens ribeirinhos dão a ele valor 

através de significados, seja no campo das relações sociais ou no uso cotidianamente; o que 
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em determinados contextos gera um valor de troca (nesse âmbito incluem-se pescados e 

produtos oriundos das pequenas plantações). A administração de tal sistema só é possível 

devido à lógica desempenhada diariamente pelos pescadores artesanais. 

Assim sendo, estes são compreendidos como formadores de um modo de vida 

particular, ou seja, “como um grupo diferenciado no Modo de Produção Capitalista, que 

embora esteja inserido nesse sistema, possui outra lógica de relação/produção/apropriação do 

espaço. Para esse grupo social, o espaço possui valor de uso”. (KUHN, 2009, p. 30). 

Para Diegues (1998, p. 29), a pesca é última atividade humana de caça ainda 

realizada em grande escala. Contudo, vem sofrendo com as transformações dos espaços 

naturais e encontra-se numa dinâmica complexa, que envolve: pescadores artesanais e suas 

organizações; o Estado e as diversas políticas públicas; os grupos que promovem a atividade 

numa escala industrial e com fortes consequências na natureza; e os proprietários fundiários 

que cercam as áreas de exercício da pesca. 

De acordo com Kuhn (2009) a pesca artesanal não se desenvolve exclusivamente 

das águas, mas através de uma articulação em terra e água. O processo não se limita à prática 

da agricultura nas beiras do rio, mas, pelo acesso a água que se dá pelo acesso a terra. 

“Pescador vive também do lameiro
22

. Das roças na beira do rio. Porque quando a pesca não 

tá boa, ele vai lá e tira da terra outro meio de sustento, e tira da natureza o necessário pra  

ele viver”. (Depoimento de Rosalino, 62 anos, pescador do Bairro Sagrada Família). 

Com o desenvolvimento e incentivos para a agricultura mecanizada e os grandes 

projetos de irrigação nas regiões em torno dos rios e lagos, os pescadores também  são 

afetados como as demais populações tradicionais. A partir desse contexto, a compreensão 

entre valor/uso/troca são evidenciados em outras perspectivas. O pescador passa a não ter 

acesso aos elementos fundamentais para o exercício da atividade pesqueira: terra e água, 

dificultando a essencialidade do uso do rio através da gestão compartilhada de seus recursos, 

não o degradando. Em contrapartida, os grandes agricultores dos projetos de irrigação, passam 

a controlar a terra e a água com finalidade de produção em larga escala, originando um 

valor/uso/capitalista. 

Segundo Diegues (2004, p. 32), pescadores artesanais é um conjunto de práticas 

“cognitivas e culturais, habilidades práticas e saber fazer transmitidas oralmente nas 

comunidades de pescadores artesanais com a função de assegurar a reprodução do seu modo 

de vida”. 

 

22 
De acordo com os pescadores da região, lameiro são as terras nas encostas dos rios que possibilita a agricultura 

por ser um solo fértil em insumos naturais. 
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Os saberes tradicionais que compõe a pesca artesanal são distintos em função da 

idade dos pescadores, do espaço em que a pesca é praticada e das técnicas utilizadas na 

captura de cada espécie. Contudo, a pesca artesanal não se limita apenas a definições em torno 

da técnica utilizada na captura, da quantidade de pescados retirado das águas. 

Para Almeida (2004), embora o termo “pescador” permaneça o mesmo para as 

demais distinções de homens que realizam a atividade pesqueira, o significado altera quando 

há a incorporação de elementos identitários capaz de exercer uma organização social na 

prática exercida. 

Dessa forma, a relação entre homem/rio é essencial para a compreensão e 

identificação dos pescadores artesanais, embora a identidade seja algo sentido e não 

concedido, “taxado”; a partir da dinâmica espacial, que segundo Santos (2008) são 

indissociáveis no que se refere à atividade de produção e atividade de produção do espaço. 

É o dia a dia do ser pescador. Construir e remendar uma rede, estabelecer relações 

de reciprocidade, o cuidado com a água e terra, no contar história e estórias relembrando a 

formação da comunidade e do próprio rio. São construções diárias como estas, que produzem 

no espaço significados. 

 

Vim de Pintópolis pra cá. Quando eu cheguei aqui foi difícil porque a gente não 

tinha quase nada... a gente foi construindo devagar e conhecendo o lugar. Mas  

aqui. Aqui é bom demais de morar. Todo mundo conhece todo mundo. A gente tem 

ajuda quando ta difícil... Sempre pesquei. Desde pequena. Mas depois que eu casei 

eu passei a pescar mais pra ajudar dentro de casa. Quando os meninos tão  na 

escola é o tempo que eu saio pra pescar, pra mexer numa rede, fazer comida, cuidar 

da casa. Mesmo com os menino aqui, eu vou e levo eles também, porque eles ajuda 

né. Eles tudo sabe pescar. (Depoimento de Cristiane, 37 anos, pescadora da Vila 

dos Baianos, em entrevista concedida para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de;  

Outubro de 2015). 

 

 
 

A pesca artesanal é uma atividade que por se caracterizar como uma prática de 

vida é passada entre as gerações e vivenciada nos seus diversos contextos. São diversas as 

maneiras possíveis para exercer a atividade, ocorrendo variações de acordo com as 

peculiaridades de cada população e de cada território; pois o território é transformado a cada 

ciclo da natureza, afetando diretamente os modos de vida dos ribeirinhos. Para Luz
23 

(2015) o 

rio é dotado de intencionalidade, através de suas ações e das ações de seus sujeitos,   fazendo- 

se presente nas relações sociais dos pescadores artesanais. 
 

 
 

23
Fala retirada da palestra de Claudia Luz no Seminário de Luta por Direitos das Comunidades Tradicionais, 

realizado na UNIMONTES em Julho de 2015. 
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Com as transformações nos espaços devido ao desenvolvimento “incentivado” 

para a região e para a economia do país, vários foram os processos de modificações que 

afetaram e ainda afetam as populações locais, principalmente as populações  ribeirinhas, 

como, por exemplo, as disputas constantes entre pescadores e proprietários de terras. 

No caso do rio São Francisco, tais conflitos são cada vez mais constantes, 

acarretando numa disputa desigual e transformação dos espaços. “Hoje a pesca ta muito 

difícil... quase não tem lugar pra pescar, porque o rio passou a ter dono. Olha, tem lugar que 

a gente não pode nem entrar”. (Depoimento de Cláudio, 39 anos, pescador da Vila dos 

Baianos). 

Cada vez mais o agrohidronegócio tem se mostrado ao longo de todo o percurso 

do rio São Francisco, afetando não só a dinâmica das populações locais, mas todo o 

ecossistema, através dos desmatamentos, poluição e construções de represas. Favorecendo a 

agroindústria para a exportação e consequentemente a agricultura irrigada, 

Em cada lugar do rio São Francisco, esses impactos são sentidos de forma  

distinta, originando uma nova cadeia de impactos sociais/ambientais. No caso do Município 

de São Francisco, esses impactos estão associados à dificuldade de realização da atividade 

pesqueira devido à falta de peixe e a baixa vazão do rio, acarretando num processo de 

assoreamento ainda maior. Fatores que estão associados ao incremento de projetos agrícolas e 

de irrigação com produção em larga escala. 

Os cercamentos de terras para a construção de Ranchos e Pousadas, destinado à 

pesca amadora, concentrando um grande fluxo de pescadores amadores na região no período 

de pesca também interferem na pesca artesanal. Dessa forma, no período legal da pesca, os 

pescadores artesanais não possuem acesso a determinados lugares do rio, dificultando a 

realização da atividade. Em alguns casos, por não terem acesso ao rio e  precisarem  de 

dinheiro para a manutenção familiar, muitos pescadores são contratados pelos pescadores 

amadores para mostrarem os melhores lugares de pesca, e as iscas certas para cada tipo de 

peixe. Situação muito recorrente na comunidade rural Vila dos Baianos. 

Para os pescadores artesanais, 

 

 
A pesca ta bem fracassada, não é como antigamente. A gente pegava muito peixe, 

hoje não é mais assim... O pescador amador pega mais peixe que nós profissional e 

os fazendeiros tão cercando o rio com plantação e a tal da irrigação (Depoimento 

de Cláudio, 39 anos, pescador da Vila dos Baianos, concedido em entrevista para 

ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Maio de 2015). 
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As lógicas do sistema capitalista têm invadido cada vez mais os espaços dos 

pequenos agricultores, de pescadores, vazanteiros, quilombolas e tantas outras identidades 

sertanejas. O problema está posto. Em pleno século XXI, com os avanços de uma tecnologia 

de massa e as constantes mudanças nos setores de exportação, a vida do rio e dos homens de 

beira rio vivem tempos agravantes, onde o novo têm se incorporado ao velho, ora trazendo 

reinvenções na cultura e tradição, ora destruindo e reconstruindo novos paradigmas. 

 
 

FIGURA 4 – “A chegada do estranho”: Ranchos e Pousadas para Pesca – Vila dos Baianos 

Fonte: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Outubro de 2015. 

 

 

A figura acima nos mostra um cenário cada vez mais comum na comunidade rural 

Vila dos Baianos, que pode ser evidenciado através de um breve passeio, ou uma simples 

caminhada pelo local. Os ranchos e pousadas incorporaram a paisagem local e têm se tornado 

“natural” aos olhos dos moradores e dos próprios “visitantes”, modificando as relações sociais 

antes estabelecidas e as concepções de lugar de vida e lugar de trabalho. Contudo, apesar das 

modificações recorrentes, o rio permanece ligado às construções sociais das populações 

ribeirinhas e dos modos de vida estabelecidos em cada lugar. 

 

 
Lugares de Vida: O Município de São Francisco 

 

 

Segundo Guimarães Rosa (1986, p. 37) “O Sertão é a alma de seus homens”. Nas 

mais diversas variações, transitando pelos mundos dos romancistas, historiadores, músicos, 
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pioneiros, a palavra sertão é um termo comum para caracterizar e representar os territórios da 

pecuária extensiva, e da bravura de seus homens. 

Um sertão mítico que se enaltece nas vozes de seus personagens, revelando o 

modo de vida dos habitantes do lugar. Representações que são livres, sem amarras dos 

“fechos”, onde os homens que nele habitam se encontram vinculados aos ciclos naturais, 

acarretando numa prática territorial diferenciada, porém, singular. (ROSA, 1986). 

Dessa forma, podemos evidenciar duas características distintas para se adentrar no 

sertão. A primeira delas é a intrínseca relação do território com o rio São Francisco, que como 

vimos anteriormente foi uma das vias mais importantes para o desenvolvimento regional e do 

próprio país. A segunda característica é a ocupação por meio dos Gerais. Ao contrário da 

primeira, esta ocorre de forma mais dispersa, onde homens e mulheres exercem outra 

dinâmica territorial, ligada em maior escala a lida com a terra, como por exemplo, a 

agricultura e pecuária. Como resultado, o sertão Norte Mineiro possui dois perfis distintos, 

porém, interligados. Um ligado às dinâmicas do rio São Francisco com uma “ocupação 

barranqueira”; e outro mais interiorizado, em terras mais firmes e de longa distância. 

(MARTINS, 2011). 

Segundo Martins (2011) as pesquisas históricas, antropológicas e geográficas em 

grande medida, refletem a presença e as navegações no rio São Francisco como o maior 

contribuinte para a formação e integração regional. O que muitas vezes ocasiona um 

reducionismo no contexto histórico regional que se confunde com o processo de ocupação das 

margens do rio. 

O que o autor chama atenção é para a totalidade do contexto histórico do Norte de 

Minas Gerais. Sem sombra de dúvidas, o rio São Francisco foi fator determinante na  

ocupação dos territórios sertanejos. Contudo, há que se levar em consideração que o processo 

de ocupação saiu “de suas margens e adentrou para ‘dentro’, por meio de seus afluentes, para 

as partes mais secas e menos opulentas da região Norte Mineira. O sertão Norte Mineiro é o 

rio São Francisco, mas também os Gerais, as terras altas deste território” (MARTINS, 2011,  

p. 74). 

Sobre este processo Costa (2009) nos esclarece sobre qual Sertão estamos falando. 

Segundo o autor, baseando-se no conhecimento do campo semântico, podemos compreender 

que quando falamos “das Gerais” estamos expressando sobre as minas gerais, as minas 

generalizadas, e este é um termo errôneo para a caracterização desta região. Quando 

recorremos aos territórios da região de forma geral, há que se dizer “dos Gerais”. 
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Nesse contexto, estamos falando de um sertão Norte Mineiro “dos Gerais”, que 

banhado pelas águas do rio São Francisco, nos apresenta uma nova representação do sertão 

Norte Mineiro. Localizado no Norte do Estado de Minas Gerais, à aproximadamente 578 km 

da  Capital  Belo  Horizonte,  e  com  uma  população  estimada  em  56.423  habitantes
24

,     o 

Município de São Francisco compõe no cenário do sertão Norte Mineiro, que banhado pelas 

águas do rio São Francisco, proporcionou modos de vida peculiares para as populações 

ribeirinhas. 

 

FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
 

 

Fonte: THÉ, Ana Paula Glinfskoi. In: Conhecimento Ecológico, Regras de Uso e Manejo, Local dos Recursos 

Naturais na Pesca no Alto Médio São Francisco, MG 2003. Adaptado por: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. 

 

 
24

Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimado no ano de 2016. 
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O processo de formação
25

do Município ocorreu em meados de 1877 com o 

bandeirante Domingos do Prado e Oliveira; que estando na região em combate às quadrilhas e 

assaltantes que cercavam o Vale do São Francisco deu início ao Povoado Pedras de Cima, 

mais tarde caracterizado como Município de São Francisco. 

Para fugir da repressão, muitas quadrilhas se refugiavam em aldeias indígenas; o 

que ocasionou expedições genocidas contra os índios, como foi o caso de Domingos do Prado 

e Oliveira que cercado de sua gente invadiu e destroçou a aldeia dos Guaíbas, na Ilha próxima 

a São Romão, na metade do século XVIII. Tendo como base o povoado de Pedras de Cima, 

depois denominado Pedra dos Angicos e São Romão, o bandeirante através do rápido 

desenvolvimento local, logo passou a sediar a Comarca; e em 1877, São Francisco passou a 

existir com o nome definitivo. 

“Índios por bois. Com isso, foi-se plantando currais pelo ermo adentro, o 

explorador branco substituía por boiadas as tribos que se encontrava no seu caminho” (LINS, 

1983, p. 21). E assim foi por muito tempo. Passou a existir um território político exercendo 

sobre ele o poder dos homens brancos. Por ser controlado, participavam e habitavam este 

território, homens que acreditavam na mesma lógica, ou seja, homens brancos e 

consanguíneos. (MARTINS, 2011). 

Por volta de 1887, o Município era formado basicamente por pescadores e  

famílias de pescadores, que sobrevivendo da atividade pesqueira e do comércio da pesca 

passaram a participar da economia regional. 

Seguindo os padrões indígenas, as casas possuíam um estilo rústico, construídas 

de barro e telhados de capim e palha. Economicamente e socialmente, o desenvolvimento do 

Município tem suas raízes históricas fixadas na agricultura e pecuária, direcionadas para a 

produção de alimentos e a criação de gado leiteiro e de corte que abasteciam as regiões 

mineradoras do Estado. (BATISTA, 2010). 

Com o passar do tempo e os processos desencadeados, como o de industrialização 

e urbanização, toda a configuração e paisagem do Município foi modificada, dando lugar ao 

comércio com outra lógica, a do capital e a reprodução de construções civis cada vez mais 

elaboradas. 

De  acordo  com  dados  do  IBGE
26    

o  Município  apresenta  população    urbana 

estimada em 34.235 habitantes, e população rural 19.663 habitantes, que juntas expressam   as 
 

 

25
Dados disponíveis em: http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/a-cidade/historia/; Acesso em: 

13/07/2015. 
26 

Censo Demográfico de 2010. 

http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/a-cidade/historia/
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dicotomias e as peculiaridades do lugar, que enaltecem ainda mais o processo de formação do 

Município. Constituído por uma economia baseada na agricultura e pecuária com maior 

extensão para a produção de alimentos e a criação de gado leiteiro e de corte, com finalidade 

de abastecimento para as regiões mineradoras do Estado de Minas Gerais, o Município 

apresenta traços concisos que o caracterizam como rural, tendo suas principais relações 

estruturadas pelas dinâmicas do espaço rural. 

Situada às margens do rio São Francisco e presente no contexto das navegações, a 

cidade formou-se como “porto para abastecimento às pequenas embarcações que 

transportavam suprimentos às regiões mineradoras. Assim, a principal forma de uso e 

ocupação do solo é a atividade agrícola” (BATISTA, 2010). 

Com os efeitos e transformações nos tempos e espaços, nos dias atuais ao 

chegarmos ao Município de São Francisco, nos deparamos com uma longa Avenida que  

divide o espaço em dois sentidos para melhor transação dos veículos. Ao final da Avenida 

podemos visualizar a Matriz de São José que tendo sua frente direcionada às águas do São 

Francisco completam o cenário. 

 
 

FIGURA 6 – “Intercedei por nós”: Matriz de São José 

Fonte: Arquivo do Município e ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Abril de 2015. 

 

 

As figuras nos mostram através do olhar de quem não viveu estes períodos a 

transformação dos tempos e espaços. De acordo com Tuan (1983) há uma diferença entre o 

espaço e o lugar. Para o autor, o espaço representa um símbolo de liberdade que está posto 
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para ser significado e receber significados. Em contrapartida, o lugar é marcado pela 

permanência dos valores/símbolos estabelecidos. 

Para Tuan (1983), um espaço se transforma em lugar na medida em que dele nos 

apropriamos e damos um significado, uma definição, que na maioria das vezes estão 

interligadas ao nosso processo social de interação com o meio e com os seres que nele 

habitam. 

A Igreja é um símbolo de espaço que se constituiu lugar no Município de São 

Francisco. Apesar das modificações ocorridas ao longo do tempo na cidade e nas pessoas do 

lugar, a estrutura da Igreja pouco foi modificada, no entanto, o seu significado para a 

população se intensificou e criou valores bem estabelecidos em que a população se identifica. 

É uma lógica de apropriação. Quanto mais se conhece um lugar, maior é o seu 

valor. “O traço de afeição e identificação diz respeito à força do sentimento, do 

reconhecimento e da sensação de pertencimento dos lugares” (OLIVEIRA, 2009, 44). Ou 

como caracterizaria Mauss (1997, p. 71) “No fundo são misturas. Misturam-se as almas nas 

coisas, misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas”. 

E nessa mistura de almas/coisas, almas/homens, almas/vidas, as populações 

ribeirinhas foram criando laços/alma com o Município e tornando-o um lugar de vida. É 

justamente no embaralhado dessas identificações que São Francisco me foi caracterizado. 

De acordo com dados da Fundação João Pinheiro (FJP, 2010), o Município de São 

Francisco encontrava-se no ano de 2000 entre os Municípios mais pobres do Estado de Minas 

Gerais, com a maior parte da população possuindo uma renda média mensal de até um salário 

mínimo. (BATISTA, 2010). 

Inserido  na  microrregião
27   

de  Januária,  considerada  a  mais  pobre  do  Estado, 

possuindo o menor Produto Interno Bruto (PIB) e maior índice de pobreza, o Município se 

destaca com seus baixos índices e a incidência de políticas públicas, como forma de amenizar 

a realidade posta. “Grosso modo, o próprio Norte do Estado de Minas Gerais é caracterizado 

como uma – região problema, marcada pelo atraso econômico, péssimos indicadores sociais 

(renda, escolaridade, saúde) altos índices de pobreza e fome”. (BATISTA, 2010, p. 28). 

Assim como outros municípios e regiões do país, São Francisco vem vivenciando 

tempos alarmantes, de falta de emprego para a maior parte da população, um crescimento 

demográfico relativamente alto em relação aos baixos índices apresentados pelo Município,  e 

27
As microrregiões são conhecidas por seu uso prático pelo IBGE com finalidades estatísticas. As microrregiões 

são divididas com base nas proximidades espaciais, econômicas e sociais. Segundo a Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerias, há na macrorregião norte do estado de Minas Gerais sete microrregiões: Bocaiúva, 

Grão-Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas (BATISTA, 2010, p. 27). 
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o grande fluxo migratório para outras cidades e regiões em torno. Processos que ocorrem cada 

vez mais com maior frequência. 

De acordo com a Secretária de Educação e Secretária de Saúde do Município, a 

maioria da população no ano de 2014/2015 tem vivido períodos difíceis, de falta de emprego, 

e a manutenção econômica e social tem acontecido em grande parte devido aos programas de 

transferência de renda do Governo Federal, como por exemplo, o Bolsa Família. 

Bolsa Família, como é conhecido, é um Programa de Transferência
28  

direta de 

renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, 

de modo que com o auxílio do Governo Federal consigam superar a situação de 

vulnerabilidade. O Programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e ao 

acesso à educação e à saúde. 

Segundo dados das Secretarias de Saúde e Educação, mais de 80% da população 

do Município de São Francisco é beneficiária do Programa. No entanto, ainda que haja essa 

contribuição, a mesma não é suficiente para a manutenção da maior parte da população, que 

por estarem em condições precárias buscam outras formas de manutenção de renda e 

complementação econômica, como é o caso dos processos migratórios desencadeados pelo 

Programa. Dessa forma, sendo uma das principais medidas acionadas pela população, o 

processo migratório têm se evidenciado pela saída dos homens para trabalhos em colheitas de 

cebola e alho, e pela permanência das mulheres que ficam recebendo o auxílio. 

No entanto, os processos migratórios no Município tem se intensificado cada vez 

mais e tem ocorrido de forma extrema, onde migra um primeiro individuo, depois migra toda 

a família. Contudo, por ser uma migração forçada, na maioria das vezes resulta no retorno 

desses migrantes para o lugar de origem, transformando toda a dinâmica do Município. 

Para Batista (2010, p. 116) a dinâmica da mobilidade espacial consiste em: sair- 

ir-ver-viver e voltar, sair-ir-ver-viver e ficar; expressando a dualidade e complexidade dos 

processos migratórios. De certa forma, representam um mecanismo de reprodução do próprio 

grupo familiar que atingem os modos de vida das pessoas e os modos de vida de trabalho.  

“Ou seja, os que – estão lá interferem na vida – dos que estão aqui”; pois os que saem são 

partes integrantes dos que ficam e não opostas. Funcionam como uma rede de pescador, onde 

as amarras se complementam; se entrelaçam; se compõem para formar a rede em sua 

totalidade. 

 

 
28 

Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx, Acesso: 

04/01/2016. 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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O Município de São Francisco vem se modificando em seus tempos e espaços, e 

buscando novas formas estruturais de lidar com a realidade social. Nesse sentido, os processos 

migratórios vistos como uma saída para fugir dessa realidade social tem se tornado não um 

meio, mas uma finalidade da maior parte da população. No entanto, a migração como 

trabalharemos mais adiante, acarreta em seu contexto uma diversidade de complexidades, 

onde o ato de migrar não é suficiente para que o processo tenha um resultado positivo, pois 

afeta não só o lugar de partida, mas, sobretudo, o de chegada. 

 

A Cidade: Bairro Sagrada Família 

 

 

De acordo com Brandão (1995), o oposto mais próximo do sertão é o bairro, que 

“é um lugar ainda plenamente rural, mas já não selvagem, e é o lugar da vida para onde 

converge o trabalho camponês... lugar que torna estável a cultura rural” (BRANDÃO, 1995, 

p. 48). Em sua maioria, os bairros recebem seus nomes através de sua condição e das 

dinâmicas recorrentes no processo de formação, envolvendo em seu contexto, nomes de 

santos, nomes da natureza e de incorporações culturais. Ainda que exista uma preservação das 

características rurais nos bairros urbanos, estes com o passar dos tempos e dos processos 

sociais, receberam condições e estruturas urbanas. 

 

FIGURA 7: Viver, Sentir, Habitar: O Bairro Sagrada Família. 

Fonte: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Abril de 2015. 
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Num bairro, as interações nas relações sociais dos indivíduos podem ser 

compreendidas devido à heterogeneidade dos grupos dos quais fazem parte e da 

heterogeneidade dos próprios indivíduos que se mostram múltiplos em ações, sentidos e 

entendimentos da realidade social da qual estão inseridos. Na concepção de Carvalheiro 

(2008), quanto maior é o grau de heterogeneidade de uma população, mais se abstrai os 

modos de vida de determinado lugar. 

Nesse contexto, o Bairro Sagrada Família foi fundado em 1979, no contexto da 

grande enchente do Rio São Francisco, o que “favoreceu a hegemonia da caridade como 

instrumento mediador principal. As principais casas do bairro foram construídas com doações 

enviadas da Europa, principalmente Alemanha”, para socorrer vítimas da grande enchente. 

(SOUZA, 2011, p. 6-7). 

Com o aumento considerável da população e a falta de emprego e de habitação, os 

chegantes da enchente passaram a receber ajuda da Igreja Católica, por meio da Congregação 

Sagrada Família
29

, o que mais tarde originou o nome do próprio bairro. De acordo com Souza 

(2011) as vítimas chegavam a quase 10.000 desabrigados. O clérigo, ao socorrer, imaginava- 

se cumprindo uma profecia. Para Santos (2008), 

 

...a formação do bairro Sagrada Família, na região leste de São Francisco, pode vir 

confirmar uma “profecia”, deste município, do final do século XIX. Em 1897, o 

Presidente da Câmara Municipal e Agente Executivo de São Francisco, Coronel 

Jacinto Augusto de Magalhães, legitimou padrões para futuras construções da  

cidade, e destinou a região leste para moradia e construção das famílias pobres. (...)  

a enchente foi o fator contribuinte para a concretização desta profecia excludente, 

preconceituosa e depreciativa. (...) Com isso, nota-se que o bairro já se constitui com 

elementos depreciativos impregnados sobre os moradores que povoariam este local 

(SILVA, 2008, p56). 

 

 

A constituição do bairro não foi algo planejado pelo poder público local, foi uma 

recorrência de inúmeros fatores e acontecimentos sociais. De acordo com relatos dos 

moradores, o Bairro Sagrada Família originou-se pela “fuga de enchentes, despejo de algum 

outro bairro que ficava na região central da cidade e cujas casas foram ‘tomadas’ (categoria 

êmica) pela prefeitura, além de conflitos pela terra travados com donos de fazendas” 

(SANTOS, 2015, p. 70). 

 

 

 

29 
De acordo com Farias (2006, p. 9) A congregação Sagrada Família foi fundada pelo Padre francês João Batista 

Berthier, em Grave, na Holanda em 1895. 
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Assim, foi-se criando no bairro uma estrutura organizacional ditada pelas regras  

da Igreja Católica através da figura do Padre Vicente Euteneur
30 

e da Congregação Sagrada 

Família. Constituído por um grupo de pessoas que expulsos de suas terras passaram a viver 

numa localidade distante, foi se firmando em São Francisco uma fronteira entre o Bairro 

Sagrada Família e o restante do Município, o que enalteceu as culturas e visões de mundo 

existentes no mesmo lugar. 

O não ser membro do grupo gerou no Bairro Sagrada Família uma identidade 

comum entre os moradores, onde passaram a pertencer a uma mesma realidade social. Para 

Hall (2000, p. 113) “a identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas 

pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações”. 

Através do Padre Vicente iniciou-se a ocupação do espaço, transformando-o em 

lugar. Por meio de mutirões, um ajudando o outro, as casas começaram a ser construídas, 

ganhando cada vez mais significado. Contudo, o mutirão pode exercer outros significados nos 

indivíduos, dependendo do que se esta em questão, como o caso do Bairro Sagrada Família. O 

que levou os moradores a se autoajudarem foi à aquisição de uma consciência moral em 

relação ao outro, como uma “troca de favores (dádiva, reciprocidade) que é constante entre os 

camponeses que vivem da agricultura familiar e não dispõe de mão de obra suficiente para dar 

conta do plantio e demais atividades” (SANTOS, 2015, p. 72). 

 
 

FIGURA 8: O Lugar: Representação das Casas 

Fonte: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Maio de 2015. 

 

30 
Alemão, nasceu no dia 09 de Junho de 1930, num povoado denominado de Riacho Verde. Chegou a São 

Francisco no ano de 1965. Foi pároco na cidade em 1971, onde deu início a construção do Bairro Sagrada 

Família. 



85 
 

 

 

 
 

A foto nos apresenta o estilo e disposição das casas quando foram construídas. 

Apesar de ser uma foto do ano de 2015, a construção é de 1979, e pouca coisa foi modificada 

desde então. A construção do bairro foi disposta seguindo o quarteirão. Na foto podemos 

observar oito casas, na parte horizontal existem mais 10 casas no mesmo estilo, direcionando  

a formação em torno. 

Com o passar dos tempos, e o rápido desenvolvimento do bairro as casas se 

espalharam e começaram a sofrer modificações em suas estruturas, como a presença de  

muros. As construções tornaram-se ações desenvolvidas pelos próprios moradores e em casos 

de extrema dificuldade, os moradores iniciavam as construções e pediam ajuda para Igreja 

Católica (Padre Vicente), no término ou construção do que faltava. “Quando eu cheguei aqui, 

não tinha nada... esse Padre Vicente que me ajudou. Terminou minha casinha e a de muita 

gente aqui” (Depoimento de Dona Geralda, 57 anos, pescadora aposentada, moradora do 

Bairro Sagrada Família em entrevista concedida para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; 

Outubro de 2015). 

Em geral, os religiosos estavam sempre à frente dos mutirões, ajudando nas 

construções (recursos financeiros) e oportunizando novas relações sociais. A história  do 

bairro além de ter se constituído através de pessoas vindas de várias regiões, trazidas pelas 

enchentes e das expropriações de terras, ainda possui outra ligação, que é a de ter ocupado um 

terreno onde existia as Indústrias Alimentícias Itacolomy – ITASA. Indústria que foi fundada 

em 1980 e comprada em 1983 pela Nestlé. 

A partir desse contexto, o bairro ficou popularmente conhecido no Município 

como ITASA, por se encontrar nos terrenos industriais. A Indústria Nestlé manteve-se no 

Município até os anos de 1990, quando cedeu lugar para a construção de uma Escola 

Municipal. 

Contudo, foi responsável pela geração de empregos de grande parte da população 

do Município de São Francisco, principalmente para os moradores do Bairro Sagrada Família 

que ao constituírem um mesmo espaço, estabeleciam relações de vida e de trabalho num 

mesmo lugar. Dessa forma, a ITASA foi de extrema relevância econômica e social para o 

Bairro Sagrada Família e para sua consolidação e de seus moradores. 

A chegada da Escola e outros avanços ocasionaram o crescimento e 

desenvolvimento do bairro. Fatores que podem ser evidenciados através de algumas 

aquisições urbanas, como por exemplo, escola, o Programa de Saúde para a Família – PSF, 

asfalto em algumas ruas e o surgimento de comércios.       Contudo, o acesso ao bairro ainda é 
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precário, sendo possível de duas formas distintas: “por duas Avenidas  que  foram 

recentemente pavimentadas, uma é conhecida como Avenida Perimetral e a outra, trata-se na 

verdade da BR MG 161, que liga os Municípios de Januária e São Francisco” (SANTOS, 

2015, p. 72). 

Através do contexto de privações materiais, a figura do clérigo foi ganhando 

forças, e ao realizar mutirões para construção de casas, foi se firmando uma relação de 

confiança entre a Igreja Católica e a população, bem como, um favorecimento na economia 

local, uma vez que os produtos utilizados nas construções e a mão de obra eram locais. Com o 

desenvolvimento, tornou-se alvo de eleições municipais. “As ações do meio político 

significavam blandícies de toda sorte” (TELLES, 1994, p. 93). 

A chegada do Padre Vicente repercutiu principalmente nos trabalhos sociais 

desempenhados pela Igreja Católica. “Foram mais de 1000 casas construídas de um total que 

passam de 1500 casas, espalhadas pela cidade”. No entanto, vale ressaltar que atitudes como 

as empreendidas pela Igreja Católica no Bairro Sagrada Família não ocorrem livres de 

obstáculos (SOUZA, 2011, p. 10). 

Em depoimento para Souza (2011, p 11) o Padre Vicente Euteneuer pontua: 

 

 
Eu não fui compreendido no início. Aqui, os que possuíam não se preocupavam com 

os que não possuíam posses. Deus quer assim, uns pobres, outros ricos diziam. 

Minha preocupação é uma só, que o homem evolua espiritualmente e materialmente, 

uma coisa completa a outra. 

 

 

 

Atualmente, Padre Vicente não concede mais entrevistas gravadas por considerar 

que as ações e as pessoas do próprio lugar sabem contar a sua própria história. A primeira vez 

em que estive no bairro foi um misto de sensações. As pessoas, as dinâmicas das casas, os 

comércios, a Igreja, as mulheres reunidas, as crianças correndo no meio da Avenida, o chão  

de terra em oposição ao asfalto ao lado, me chamavam a atenção para a descoberta de outro 

“mundo”. 

Dos relatos que ouvi, pude perceber como o bairro se desenvolveu e se alargou 

para fora das mediações da Igreja. Hoje, é um espaço extremamente extenso que fica difícil de 

conhecer sua totalidade apenas caminhando. São inúmeras casas, comércios, ruas e becos que 

facilitam o acesso das pessoas do lugar para aquilo que elas precisam. 

Nas andanças que tive por/entre o bairro me chamou atenção às modificações nas 

estruturas das casas e na quantidade de comércios (bar) e Igrejas Evangélicas existentes. Dado 

interessante,   devido   o   processo   de   formação   do   próprio   bairro.   Apesar   de   toda  a 
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transformação urbana evidente, o Bairro Sagrada Família apresenta traços bem contundentes 

de suas raízes rurais, como por exemplo: as relações de reciprocidade entre os moradores e o 

ambiente natural como o rio São Francisco, algumas casas abertas (sem muros e cercas) 

facilitando o convívio e a chegada dos vizinhos e a reinvenção de tradições que foram trazidas 

de seus locais de origem e incorporadas às tradições do lugar, como a pesca artesanal. 

A formação do bairro, no entanto, nos possibilita compreender também o cenário 

das migrações sob a ótica dos “retirantes”, ou em outras palavras, daqueles que saíram de suas 

terras, instalaram-se no sertão Norte Mineiro e construíram modos de vida. “Expulsos” de  

suas localidades de origem pela enchente de 1979 que abrangeu os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, os nordestinos seguiram viagem em busca de “terra firme” para que pudessem 

habitar e viver sem medo de serem atingidos pelas águas. A partir desse contexto, pessoas de 

várias localidades que possuíam moradia nas beiras dos rios ou em ilhas e que foram atingidos 

pela enchente, foram os primeiros “chegantes” do bairro e começaram a desenvolver uma 

organização habitacional direcionada pela Igreja Católica. 

O bairro foi se constituindo dessa forma, de maneira emergencial e de acordo com 

o número de pessoas desabrigadas que chegavam no período da/pós enchente no final da 

década de 1970. Conjuntos habitacionais foram construídos com auxílio do Governo Estadual 

e as primeiras casas com ajuda da Igreja Católica, que ainda nos dias atuais é a principal fonte 

de auxílio nas construções e reformas das casas da população. (BATISTA, 2010). 

É importante destacar as dinâmicas de vida presentes na formação do bairro. 

Apesar de ter se constituído de forma emergencial e não planejada, os moradores possuíam  

em seus locais de origem uma vida ligada aos recursos naturais e a pesca, o que ocasionou 

uma forte característica do bairro, uma vez que o mesmo passou a ser conhecido como um 

bairro de pescadores, que encontraram nas águas do rio São Francisco uma forma de renda e 

modo de vida. Contudo, o rio São Francisco não é o mesmo rio dos relatos dos moradores, e 

não ocorreram cheias desde 1979, o que acarretou em intensas modificações e transformações 

na atividade pesqueira. 

Com a dificuldade na pesca devido a diversos fatores já evidenciados neste 

trabalho, os pescadores têm buscado cada vez mais outras formas de trabalho para garantir o 

sustento familiar, dentre elas está o processo migratório, que atinge não somente os 

pescadores, mas, a população sanfranciscana em geral. 

No entanto, o processo migratório no bairro ocorre por duas formas distintas: 

individual, vontade de sair e buscar novos meios por conta própria, tendo como principais 

destinos  às  cidades  de  São  Paulo,  Brasília,  Goiânia  e  Belo  Horizonte,  trabalhando    em 
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restaurantes, indústrias e supermercados; e através de Seu Pedro Verde, 65 anos, pescador 

aposentado, que hoje trabalha como gato
31 

“pescando pessoas” para o trabalho nas firmas de 

plantação/colheita de cebola e alho em Brasília/DF e São Gotardo/MG. Dentre estes destinos, 

São Gotardo apresenta a maior variedade e possibilidade para o trabalho em plantações, 

através da firma “Comercial Agrícola São Gotardo
32

” – CASG que possui fazendas de 

plantação em diversos Municípios e Estados, expandindo ainda mais o universo da migração. 

 

FIGURA 9 – O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA 
 

 

Fonte: Elabora por: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Janeiro de 2016, a partir dos trabalhos de campo realizados 

e de relados dos moradores. 

 

 

 

Assim como a migração foi uma das principais vias de formação e consolidação 

do bairro, outro fator importante que constitui a estrutura organizacional e social é o grande 

número de beneficiárias do Programa de Transferência de Renda - Bolsa Família do  Governo 

 

31 
Responsável por mediar a contratação de uma empresa/firma com o trabalhador. 

32 
Disponível em: http://casg.com.br/index.php Acesso: 06/01/2016. 
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Federal, que tem colaborado com o processo migratório. A maior parte das mulheres 

entrevistadas são beneficiárias do programa, o que possibilitou a compreensão do benefício 

como renda familiar de muitas famílias e não apenas um auxílio. 

Em certa medida, os processos migratórios desencadeados no bairro, estão 

diretamente ligados ao Programa de Transferência de Renda, por possibilitar um meio de 

subsistência enquanto algum membro da família realiza o processo migratório; mantendo  

certa estabilidade econômica. 

Não obstante, tais processos estão inseridos num contexto maior, que é o da Igreja 

Católica. Por ser uma das principais fontes de auxílio da população, a Igreja está inserida no 

cotidiano dos moradores de duas formas distintas: assistência financeira (envolve colaboração 

na construção de casas, muros, reformas em geral) e assistência espiritual e social por meio de 

encontros diários e partilha/compartilha da palavra de Deus. É através da Igreja Católica que 

os processos migratórios e o benefício do Bolsa Família se tornam mais fáceis de serem 

gerenciados, uma vez que a Igreja colabora indiretamente com ambos os processos. 

No entanto, para receber a ajuda da Igreja Católica é necessário que as mulheres 

participem de encontros diários na Igreja para dialogarem sobre o Evangelho do dia, não se 

afastando da vida religiosa. Os encontros são coordenados em sua maioria pela Irmã Judite 

que colabora com o Padre Vicente na capacitação das mulheres e no auxilio de suas 

construções sociais. 

É comum chegarmos ao bairro e nos depararmos com um grupo de mulheres 

dentro da Igreja, partilhando os cotidianos vividos e as palavras que acabaram de ouvir na 

leitura da Bíblia, e como estas podem ser evidenciadas no dia a dia de cada uma. Entre uma 

conversa e outra, as mulheres se interagem sobre suas vidas e dificuldades, e através de uma 

parceria compartilhada, vão se autoajudando por meio de conselhos e tarefas domésticas. A 

falta de uma mulher no encontro é motivo de especulação, embora a maioria saiba o motivo 

pelo não comparecimento, e em casos raros, quando não sabem, seguem rumo à casa da 

mulher para saberem o motivo. Dinâmicas como estas, alavancaram o desenvolvimento 

identitário das pessoas no/do lugar. 

Para Thompson (1987, p. 64) as identidades buscam representações nos 

objetos/lugares que mediam a vida cotidiana, “a terra carrega sempre outras conotações – de 

status, segurança e direitos – mais profundos que o valor da colheita”. Passa a ser um recurso, 

direito e principalmente passa a ter valor simbólico da/na identidade para os indivíduos, assim 

caracteriza-se como um território. 
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O Rural: Vila dos Baianos 

 

 
A modernização e a urbanização resultam de processos ativos e dinâmicos, 

desencadeados, paralelamente, pelas próprias comunidades locais, que interpretam e se 

apropriam singularmente de uma série de fatores de ordem socioeconômica e sociocultural. O 

espaço rural é cada vez mais aberto e interdependente, e a sua natureza deriva em grande 

medida da diferenciação social que advém dessa mesma abertura. É, portanto, um espaço 

relacional que ancora a sua especificidade na forma como se organiza a vida local. (CARMO, 

2009). 

No entanto, essa perspectiva de comunidade ou comunidade local, são termos 

utilizados em diferentes contextos e que podem assumir uma gama de significados, seja em 

campo social, político, econômico ou cultural. Ainda que uma das possibilidades de delimitar 

uma comunidade seja através de um recorte territorial; as relações sociais não permanecem 

restritas a estes, são além. (BATISTA, 2010). 

 
A comunidade encontra seu fundamento no homem visto em sua totalidade e não 

neste ou naquele papel que possa desempenhar na ordem social, encarada 

separadamente. Sua força psicológica deriva duma motivação mais profunda que a 

da volição ou do interesse e realiza-se na fusão de vontades individuais que seria 

impossível numa união que se fundasse na mera conveniência ou em elementos de 

racionalidade. A comunidade é a fusão do sentimento e do pensamento, da tradição e 

da ligação intencional, da participação e da volição. Pode ser identificada, ou 

encontrar sua expressão simbólica, na religião, na nação, na raça, na profissão, nas 

cruzadas. (NISBET, 1994, p.255) 

 

 
Através da concepção de comunidade e dos contextos do qual a categoria abarca, 

apresentamos a Vila dos Baianos, que possuindo formas de manejo e de vida compartilhadas, 

formam um sistema de comum-unidade, que permite aos moradores se auto reconhecerem e 

estabelecerem vínculos com o lugar e com o território. 

A Vila dos Baianos está localizada a mais ou menos 30 km da zona urbana do 

Município de São Francisco e a 190 km do Município de Montes Claros. O trajeto para se 

chegar à Vila para quem sai de Montes Claros é pela BR – 135 passando pelo Distrito de 

Nova Esperança, e os Municípios de Mirabela e Brasília de Minas, seguindo viagem até São 

Francisco. Em São Francisco a rota é sentido São Romão e Pintópolis, e em seguida via 

estrada de terra seguindo em linha reta por mais ou menos uns 30 km. 
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FIGURA 10 – LOCALIZAÇÃO DA VILA DOS BAIANOS 
 

 

Fonte: Google Maps – Janeiro de 2016. Adaptação: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. 

 

 

 
 

O caminho até se chegar à Vila nos proporciona uma redescoberta do sertão Norte 

Mineiro, bem como, um emaranhado de sentimentos e sensações que se intensificam com as 

paisagens e cenários do lugar. O trânsito de pessoas e animais é comum devido à proximidade 

de outras comunidades e o próprio Município de São Francisco, constituindo-se em uma 

estrada movimentada. 

As formas simbólicas expressas por meio de seus indivíduos num determinado 

espaço/lugar, são vivências características de um espaço mítico, sendo considerado um 

resultado do sentimento e imaginação às necessidades humanas. Dentre outras características, 

o espaço mítico “organiza as forças da natureza e da sociedade associando-as com localidades 

ou lugares significantes dentro do sistema espacial. Tenta tornar compreensível o universo... 

atribuindo personalidade ao espaço”. (TUAN, 1983, p. 187). 

A disposição de toda à Vila nos evidenciam uma coletividade e as pessoas se 

tornam histórias de vida, de persistência, de luta e de esperanças. Para Santos (1999, p. 51) “o 
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espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá”. 

Ao chegarmos à Vila evidenciamos uma povoação que nas beiradas do rio São 

Francisco edificaram seus costumes, tradições e atividades (de trabalho e culturais) em função 

dos ciclos da natureza. Para Brandão (1995, p. 75), “povoação é um agregado de famílias de 

agricultores e outros ‘homens simples’ de serviços e negócios locais que, por vizinhança de 

terras, casas e laços entre parentes e vizinhos, se reconhecem como de um mesmo lugar”. 

Estabelecendo tipos de transações que vão desde mutirões nas construções das casas, até os 

sentimentos de reciprocidade e troca domésticas e de trabalho. 

É importante compreendermos que existe uma linha tênue entre uma vila e um 

bairro, onde as relações sociais emergem com maior evidência. De acordo com Brandão 

(1995, p. 76), “um bairro vira povoado antes de ser, no passado, a vila. Por outro lado, a vila  

e, depois a cidade, são desigualmente a morada do poder. Ali passaram a viver não apenas os 

‘homens simples’, mas, os ‘homens de bem’, muitos deles, a autoridade local”. 

Dessa forma, o processo de formação da Vila dos Baianos como o próprio nome 

evidencia, ocorreu há 50 anos, através de um processo migratório de pescadores artesanais,  

em busca de melhores condições de vida, onde deixaram a Bahia e à procura de trabalho, 

encontrou no sertão Norte Mineiro a esperança que precisavam para seguir em frente. 

Por meio de trabalhos pesados (que envolviam a força física), conseguiram juntar 

dinheiro e compraram o terreno que hoje caracteriza a Vila. Nesses 50 anos, novas gerações 

surgiram e o cenário da Vila se modificou; mas, os laços familiares ainda são os mesmos. A 

maior parte da população, incluindo homens e mulheres realizam a atividade pesqueira e 

pequenas atividades de lavoura em propriedades próximas ao rio; utilizando a fertilidade do 

próprio solo. Para Brandão (1995, p. 79) “de algum modo à vila está para a cidade assim  

como o sítio está para o bairro; de outro modo o bairro está para a vila assim como o sertão 

está para o bairro. Um representa a transformação do outro e, ao mesmo tempo, o limite de  

sua realização”. 

“E aos poucos fomos fazendo a cidade da Vila” depoimento de Seu Coló, 68 

anos, pescador e um dos fundadores da Vila. Mais do que o lugar, as paisagens e o cenário, o 

que nos chama atenção na Vila dos Baianos, são as relações sociais e de produção 

estabelecidas entre os moradores. A maior parte da população possui alguma forma de 

parentesco, o que ali fez surgir, mais do que relações familiares, mas, um “mundo/convívio” 

estabelecido por normas que foram sendo desenvolvidas de acordo com as necessidades. 
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Queiroz (1973, p. 45), em seu estudo sobre a percepção do espaço
33

, nos apresenta 

a partir de uma concepção de “micro mundo” os sitiantes tradicionais de São Paulo. Para a 

autora, por meio de um convívio singular, estes estabeleceram um mundo da casa ao bairro, 

diferentemente de uma visão estereotipada de concepções uniformes. “Chegamos assim à 

constatação de que o espaço percebido pelo sitiante tradicional é certamente ambíguo”. 

Sob a luz de Queiroz (1973) podemos enfatizar o “micro mundo” por meio da 

forma com que seus indivíduos percebem/sentem/abstraem os processos sociais em sua volta. 

Certamente, é um olhar diferenciado daqueles que estão inseridos no espaço urbano. As 

relações com que os moradores da Vila se estruturaram são mais complexas vista pelo olhar 

de quem está fora do contexto, ao mesmo tempo em que as relações existentes nos espaços 

urbanos, são complexas aos olhos dos moradores da Vila. No entanto, apesar de serem 

“mundo/convívios” distintos, são inteiramente relacionais por meio de suas dependências. 

Dessa forma, a Vila está para a cidade, assim como a cidade esta para a Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 
Maria Isaura Pereira de Queiroz, O sitiante tradicional e a percepção do espaço, capítulo III de O campesinato 

brasileiro, 1973, Vozes, Petrópolis, pg.64. 
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FIGURA 11 – O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA VILA DOS BAIANOS 
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Fonte: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Fevereiro de 2016. 
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A formação da Vila foi ocasionada por processos migratórios crescentes para o 

lugar que hoje é conhecido como Vila dos Baianos, e para as regiões em torno, principalmente 

devido à presença do rio São Francisco, uma vez que o lugar se estabeleceu por meio da pesca 

artesanal. 

A Vila como está organizada nos tempos atuais, nem sempre foi assim. “Aqui não 

tinha nada minha filha. Você olhava e só via mato. Mas a gente veio mesmo assim, porque 

não tinha outro jeito”. (Depoimento de Seu Coló, 68 anos, pescador, em entrevista concedida 

para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Outubro de 2015). De acordo com os relatos dos 

moradores, e do próprio Seu Coló, um dos fundadores do lugar, os espaços de terra livre que 

existiam na época nas beiradas do rio São Francisco, eram tomados pelo mato e pelo rio. Os 

que chegavam para ali tentar “começar a vida” (frase muito utilizada pelos moradores)  

tinham que trabalhar muito, pois além de capinarem o mato, tinham que construir  suas 

próprias casas. 

Em meados da década de 1970, com a escassez de chuva e a baixa vazão do rio 

São Francisco, e consequentemente da dificuldade na pesca, três irmãos (Elve, Dionísio e 

Zacarias), saíram de Remanso na Bahia pescando pelo rio, em busca de melhores locais que 

possibilitassem uma boa pescaria, uma vez que em Remanso a pesca passava por uma crise, 

assim como, nos demais municípios ribeirinhos. 

E assim, os três irmãos subiram o rio por mais ou menos 10 dias, parando entre as 

beiras das margens para o descanso e para se alimentarem com o que conseguiam pegar. 

Seguiram viagem por mais algum tempo, até chegarem a São Romão em Minas Gerais, onde 

se depararam com uma vasta quantidade de terras livres e com águas claras, o que facilitava a 

atividade pesqueira. 

Banhado pelas águas dos rios Urucuia, Paracatu e São Francisco, São Romão se 

mostrou destino promissor para o exercício da pesca. Dessa forma, os três irmãos ao 

perceberem que o local era bom para a pesca e possibilitava moradia, seguiram viagem de 

volta para Remanso/BA, a fim de trazerem toda a família para nas águas do sertão Norte 

Mineiro estabelecer-se. E assim aconteceu. 

Logo após o retorno dos irmãos, os pais Maria e Domingos, percebendo a euforia 

e a oportunidade de melhoria de vida, decidiram sair de Remanso/BA para São Romão em 

Minas Gerais, o que acarretou numa série de dificuldades, pois já estavam estabelecidos na 

Bahia e tiveram que deixar quase tudo para trás para seguirem viagem. 

Embarcaram no vapor, Maria e Domingos e seus sete filhos, sendo estes quatro 

menores de idade. Ao  chegarem  a  São Romão,  começaram a  tornar o  espaço,  um     lugar. 
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Construíram “barracos” 
34 

e ali estabeleceram suas plantações e a atividade pesqueira. Por 

alguns anos, São Romão foi lugar de vida para Dona Maria e sua família. 

De acordo com Tuan (1983) o espaço é concebido pela oportunidade de 

transformações em seu meio, uma vez que o lugar é dado ao processo de estabilidade e à 

pausa. Nesse contexto, São Romão foi lugar de intencionalidade e significados, de morada da 

vida no tempo em que foi permitido. 

Em 1979 com a enchente, Dona Maria e os demais moradores que ali já se 

concentravam, foram expulsos pelas águas do rio, e tiverem que migrar mais uma vez. Ao 

saírem e não terem para onde ir instalaram-se em uma ilha no meio do rio São Francisco com 

o rio Urucuia, que não demorou a ser invadida pelas águas. 

Com isso, desceram o rio e encontraram nas proximidades do Município de São 

Francisco e Pintópolis, um espaço coberto por mato e sem nenhuma habitação. Não tendo 

outro lugar para irem, desceram e aos pouco começaram a habita-lo. “Tiramos o mato, e meu 

pai e meus irmãos começaram a fazer a casa. E assim a gente foi ficando” (Depoimento de 

Dona Maura, 67 anos, em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Maio de 2015) 

Aos poucos a Vila ganhava forma e novos moradores chegavam como é o caso de 

Alcides, popularmente conhecido como Seu Coló que vindo também de São Romão, se 

encantou com águas do São Francisco e com os encantos de Dona Maura. Numa conversa 

descontraída ele fala para ela: “Quando bateu o olho no moreno não resistiu”, ela ri, mas não 

desaprova. Ela como 19 anos, ele 20, decidiram se casar e constituir família. Logo veio o 

primeiro filho de mais nove que eles tiveram. E com isso, a Vila se firmava, e por ter sido 

fundada por retirantes
35  

vindos da Bahia, ficou conhecida como Vila dos Baianos. 

Hoje, a Vila é um lugar bem estruturado e com suas dinâmicas bem demarcadas. 

No entanto, há duas distinções de Vila dos Baianos: a primeira faz referência a um grupo de 

famílias que tendo o parentesco em comum (parentes de Dona Maria e Seu Domingos, e 

consequentemente de seus filhos) se estabeleceram em um povoado, onde as casas são 

próximas umas das outras, e as relações sociais e de produção/reprodução ocorrem no mesmo 

lugar, principalmente por meio do rio São Francisco. Os moradores em sua maioria são 

pescadores e pescadoras. Os centros de referência (eixo central) da Vila são: um campinho de 

cimento onde os jovens utilizam para jogar futebol, e os moradores realizarem suas festas e 

tradições,  e  o  bar  do  Cláudio,  filho  de  Dona  Maura  e  Seu  Coló,  que  fica  na  beira  do 

 

34 
Expressão utilizada pelos moradores do lugar para caracterizar suas moradias. 

35  
Expressão utilizada por Seu Coló e Dona Maura ao contarem sobre o processo de formação da Vila dos 

Baianos. Sempre fazem referência como: Retiramos de Remanso pra cá ou retiramos pra Vila. Concepção 

também utilizada para caracterizar o processo migratório, principalmente nordestino. 
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campinho. A partir desses eixos, as casas foram sendo construídas ao redor, juntamente com a 

capela que está em processo de construção. 

 
 

FIGURA 12: Composição da Vila 

Fonte: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. Maio de 2015. 

 

 

 

A segunda distinção é de habitações mais dispersas para dentro do sertão,  

contudo, nas margens do rio São Francisco. Esta se caracteriza por não possuir laços de 

parentescos tão visíveis quanto à outra, e pela distância das casas. O acesso é possível através 

de veículos ou por barcos. Para Seu Coló, a dispersão das casas é entendida: “Vila dos 

Baianos é só aqui mesmo onde você ta vendo. O resto é interior de Vila”. 

Nesse sentido, a Vila e o interior da Vila foram se desenvolvendo e demarcando 

suas tradições e culturas mediante o território. Para Raffestin (1993), desde sua origem o 

território está relacionado ao poder, sendo palco de inúmeras relações sejam elas de ordem 

social, cultural, política ou econômica. Entretanto, cabe o entendimento do território, não 

apenas como poder político, mas também, enquanto poder simbólico, envolvendo em seu 

arcabouço símbolos que denotam significados, desde o seu processo de apropriação. 

De acordo com Martins (2011, p. 120) o território por ser um produto da ação 

humana, é um devir. “E todo devir tem um processo de produção, ele é pensado e depois 

materializado. Nem sempre quando o homem está territorializando o espaço tem a noção 

disso”. Para o autor, a territorialização é as ações efetivas pelas quais o indivíduo consegue 
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criar sociabilidades que mais tarde irão suprir suas necessidades básicas (sociais; culturais e 

econômicas). 

Assim sendo, a Vila carrega consigo traços de territorialização através dos 

pescadores, desde as primeiras ações efetivadas no espaço, como podem ser evidenciadas no 

próprio nome do lugar: Vila dos Baianos. Oliveira (1998, p. 56) acredita “que a 

territorialização é a intervenção de um grupo num determinado tempo-espaço na conformação 

de uma identidade”. 

 

A territorialização se caracteriza como um processo de reorganização social em um 

determinado espaço com implicações em quatro dimensões: a) criação de uma nova 

unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica 

diferenciadora; b) a constituição de mecanismos políticos especializados; c) a 

redefinição do controle social sobre os recursos ambientais e d) a reelaboração da 

cultura e da relação com o passado (OLIVEIRA, 1998, p. 55). 

 

 

A partir da reflexão de Oliveira (1998) podemos compreender o processo de 

formação da Vila, também como um processo de territorialização, ou em outras palavras, 

como uma intervenção de poder dos pescadores artesanais sobre determinado espaço 

geográfico que por ser habitado, efetivou vínculos e símbolos que se consolidaram enquanto 

lugar da vida. 

Cabe aqui um esclarecimento sobre as categorias até então utilizadas para 

caracterizar o espaço/lugar/território Vila dos Baianos e do Bairro Sagrada Família. 
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FIGURA 13 – TRAVESSIAS ENTRE AS CATEGORIAS ANALÍTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Território   - Palco 
onde todas as relações 
de poder  se 
desembocam. 
(RAFFESTIN, 1993). 

 

Territorialidade - 
Esforço coletivo de um 
grupo social para 
ocupar, usar, controlar 
e identificar com uma 
parcela específica de 
seu biofísico, 
convertendo-a assim 
em seu território. 
(LITLLE, 2002). 

 

 
Fonte: TUAN (1983), OLIVEIRA (1998), SANTOS (1999), RAFESTIN (1993), LITLLE (2002). Elaborado por 

- ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; 

 

 

 

Para entendermos o processo de apropriação dos indivíduos no território,  

tomemos por base o processo de formação da Vila dos Baianos. O espaço em que se  

constituiu a Vila era livre de denominações e símbolos oportunizando relações de poder, ou 

como enfatiza Haesbaert (2004) de apropriação. O espaço representado e caracterizado pelas 

águas do rio São Francisco, possibilitou a continuação e efetivação da pesca como mecanismo 

de apropriação, transformando o espaço em lugar, este dotado de sentidos e símbolos que 

expressam as relações ali existentes. 

Contudo, os processos não ocorrem dissociados uns dos outros, pelo contrário, se 

estabelecem a partir de vínculos com o território, este sendo o palco onde todas as relações de 

poder se desenvolvem. (RAFFESTIN, 1993). O lugar é considerado um meio de 

autoidentificação, por representar as relações que estabelecem um território. 

Com o passar do tempo e a invenção e reinvenção de valores e tradições, a Vila 

foi se dinamizando pelas histórias de vida dos pescadores que nela habitam. Através do 

Espaço - Conjunto indissociavél, 
solidário e também contraditório 
de sistemas de objetos e sistemas 
de ações. (SANTOS, 1999). 

Oportunidade de transformações. 
(TUAN, 1983) 

Lugar - Processo de estabilidade 
e à pausa - símbolos de 
identificação. (TUAN, 1983) 

 

Territorialização - Processo de 
reorganização social em um 
determinado espaço 
(OLIVEIRA, 1998) 
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esforço coletivo para usar, ocupar, controlar e identificar o território, os pescadores foram 

transformando aos poucos as atividades de produção e reprodução que ali existem, em 

atividades culturais. 

No mês de Agosto, eles realizam a “Festa do Peixe”, onde transformam o lugar 

num verdadeiro palco de atrações. Vendem uma variedade de comidas em que o peixe é o 

elemento principal, contratam bandas de música para tocarem em shows a noite toda, 

promovendo um verdadeiro encontro cultural. Toda a vizinhança participa (moradores de  

perto e longe). A renda arrecadada nesta festa é destinada a melhorias na Vila, como a que  

está em andamento, que é a construção da capela, e para a manutenção na renda individual  

das pessoas que participam na venda de algum prato típico. Litlle (2002) caracteriza este 

processo como territorialidade. 

Compreendemos, que a territorialização, assim como o território, estão em 

constante processo de transformação e reelaboração. Deste modo, cada pescador cria  

contextos de relações históricas e geográficas que são fundamentais para a organização do 

território e para sustentar o processo de territorialização. Esta pode ser definida como a 

“historicidade das relações humanas na apropriação do espaço geográfico no intuito de criar 

sistemas de controle, acesso e significação. O que define o território não é que ele contém ou 

produz, mas a intensidade e qualidade das relações envolvidas na sua elaboração”, ou seja, o 

quão essencial e efetivo é a historicidade no processo de territorialização. (MARTINS, 2011). 

 

 

 

A Busca pelo Lugar de Trabalho 

 
 

“... Eu vou e vou e vou e vou e volto! Por que se eu for. Por que se eu for. Hei de 

voltar...”. 

João Guimarães Rosa; Manuelzão e Miguilim (Corpo de Baile). 1986, p. 87. 
 

 

Entre tempos e espaços, seguimos com as velhas e novas formas de migrações 

oriundas do sertão Norte Mineiro. São homens e mulheres que deixam para trás família, 

costumes, tradições, e seguem “trecho” em busca de esperanças, de melhoria de vida. 

(PAULA, 2009). 

O desenvolvimento de tecnologias para a agricultura e irrigação são hoje, fatores 

que contribuem para a saída de camponeses, ribeirinhos, pescadores, sertanejos, geraizeiros, 

dentre outras identidades sertanejas. Contudo, ainda existem as concentrações fundiárias, que 

reproduzem a pressão migratória, ocasionando um grande contingente de pessoas inadaptadas 
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aos desafios da vida urbana, evidenciando uma forma de migração negativa. Tais migrações, 

por acontecerem forçadas, provocam redefinições nos espaços sociais não somente àqueles 

que migram; como também àqueles que ficam. 

Quando fazemos referência ao processo migratório enquanto uma 

condição/imposição forçada, estamos colocando à luz da reflexão os contextos históricos, 

sociais, políticos, econômicos e culturais, que desencadearam no indivíduo a 

necessidade/desejo de migrar. Com isso, ocorre uma reestruturação nas dinâmicas familiares, 

para que o mundo/casa continue em funcionamento, e o mundo/trabalho possa acontecer 

através do indivíduo migrante. 

Como observamos em São Francisco, a migração de pescadores artesanais tem 

ocorrido com frequência, sendo esta, desencadeada por inúmeros processos. Dentre estes e 

considerado o mais importante, é a degradação do rio São Francisco, que trouxe não só a 

baixa vazão das águas, como também, desestabilizou os modos de vida das populações 

ribeirinhas, em virtude da falta de peixe que é cada vez maior e da qualidade da água que já 

não se pode beber. 

Diferentemente do Bairro Sagrada Família, na comunidade rural Vila dos Baianos 

os pescadores não possuem água tratada, e recebem de dois em dois dias pelo caminhão pipa, 

água para o consumo. O que não deixa de ser contraditório, uma vez que vivem sobre as 

margens de um rio tão grandioso como o São Francisco. Assim, o movimento migratório pode 

ser compreendido não apenas pelo o sujeito migrante (pescadores), mas pela água que já vem 

de fora, através das crianças que saem todos os dias para estudar na comunidade de Retiro, e 

da intrínseca relação com o Município de São Francisco para tratamentos médicos, feira 

(compra de alimentos), compra de remédios, roupas e calçados, bem como, o ensino médio e 

superior para aqueles que decidem estudar e conseguir um diploma. Dessa forma, os 

processos migratórios vão ocorrendo em seus mais diversos sentidos. 

No entanto, vale ressaltar que tanto na Vila quanto no Bairro Sagrada Família, a 

migração está intrinsecamente ligada à perda de poder sobre o território, este sendo 

compreendido enquanto terra e água. Através da desapropriação de casas para construção de 

pousadas e ranchos e/ou órgãos e instituições públicas, cercamentos por meio de barragens e 

projetos de irrigação, plantação e criação de gado, fazendeiros que proíbem não só o acesso a 

terra, mas a água, e pelas ações contínuas do próprio mercado capitalista que ao incluir, exclui 

como caracteriza MARTINS (2002). 

Para tanto, a cidade se torna o lugar de mobilidade e consequentemente de 

encontros, possibilitando sempre um grande fluxo de pessoas, entre suas idas e vindas. 
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Hoje, a mobilidade se tornou praticamente regra. O movimento se sobrepõe ao 

repouso. A circulação é mais criadora que a produção. Os homens mudam de lugar, 

como turistas ou como imigrantes. Mas também os produtos, as mercadorias, as 

imagens, as ideias. Tudo voa. (SANTOS, 1997, pg. 328). 

 

 

 

O ir para cidade grande tornou-se uma mistura de culturas, de outros códigos e 

linguagens. Contudo, as referências familiares, a cultura herdada permanece através das 

reproduções cotidianas ou mesmo através das lembranças vivas na memória. 

O passado surge como condição de realização do evento (migração) numa 

dinâmica do próprio presente, transformando a consciência no lugar por uma consciência do 

lugar. Neste sentido, “o presente não é um resultado, uma decorrência do passado, do mesmo 

modo que o futuro não pode ser uma decorrência do presente, mesmo se este é uma ‘eterna 

novidade’”. (SANTOS, 1997, pg. 330). 

Passado, presente e futuro permanecem interligados no processo migratório, 

evidenciando os contextos existentes e que desencadearam a migração. Quando nos referimos 

a uma consciência no lugar, fazemos referência às dinâmicas sociais e culturais com que os 

indivíduos migrantes estabeleceram com o seu próprio território, este denominado na maioria 

das vezes como lugar de origem. A partir do momento, que “optam” pelo processo migratório, 

os indivíduos deixam a consciência no lugar, para adquirirem uma consciência do lugar, e 

assim conseguirem se adaptar ao meio, desencadeando uma força de migração positiva, ou em 

outras palavras, que resulte na conquista dos objetivos que originou o processo. Dessa forma, 

o passado, neste caso sendo todas as referências que o indivíduo possui sobre seus modos de 

vida por meio da lembrança se fazem presentes na consciência do lugar, tornando o indivíduo 

migrante nem de um lugar nem de outro, mas em constante movimento. 

Os pescadores que saem para trabalhar fora e conseguem algum dinheiro 

exercendo outra atividade, vão falando para os outros pescadores, incentivando assim a 

migração. No entanto, é importante considerar que a concepção de dinheiro é diferente nos 

tempos e espaços. Tanto na Vila quanto no Bairro, ganhar “três mil reais” em 45 dias de 

trabalho pesado em plantações e colheita de alho e cebola, ou em construções civis, é um  

valor alto para eles que recebem pequenas quantias ao longo do mês, através da venda de 

peixes ou do excedente de suas plantações, isso sem levar em consideração a força necessária 

e as condições as quais estão sujeitos para a efetivação do trabalho. 

 
Já trabalhei fora. Morei em São Paulo, mas foi pouco tempo. Foi uns sete anos. Já 

fui trabalhar nessas firmas também, de plantação. Mais até isso ta ficando difícil 

pra ir, porque a gente tem que ficar 45 dias fora de casa. Tem dia que a gente fica 

15 dias sem fazer nada lá, sem receber. E aqui não. Pescador vive de ilusão. Uma 
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semana pega, outra não pega. Lá em São Paulo eu trabalhei em obra. Construção 

civil. Ganhar até que eu ganhava. Mas ficava tudo lá. Porque lá em São Paulo é 

tudo muito caro. É alimentação, transporte. Ai quando chega no final do mês não 

sobrava nada, só o cansaço. (Cláudio, 39 anos, pescador da Vila dos Baianos, em 

entrevista concedida a ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Maio de 2015). 

 

 

Para além da lógica diferenciada entre o valor dinheiro, e tão importante quanto, é 

a diferença na própria concepção do que é trabalho. De acordo com Brandão (1999, p. 49) “o 

trabalho com a terra não é como que se faz na cidade, na fábrica, por exemplo, ou na oficina”, 

leva-se em consideração a percepção que os próprios indivíduos exercem sobre o território, 

seja ele a terra ou o campo produtivo das empresas capitalistas. 

O pescador conhece o território em que exerce seu trabalho, entende seus ciclos e 

reconhece suas espécies. A própria terra/rio em questão efetiva nos pescadores significados 

para que este processo se consolide. Assim, quando afirma que “pescador vive de ilusão” 

demonstra conhecimento de manejo e das regras de uso impostas pela natureza. “o homem do 

campo sabe que lida com espécies de forças e matérias vivas. A própria terra é percebida 

como campo benévolo de seres vivos e materiais revivificadores”. (BRANDÃO, 1999, p. 49). 

É na correria, no vai e vem de pessoas, que as cidades se constroem; e em certa 

medida essa dinâmica assusta os sujeitos que migram. Acostumados a viverem no tempo da 

natureza, quando vão para as cidades vivenciam o estranhamento em relação às pessoas, ao 

tempo, clima, dinâmicas de trabalho, estruturas de moradias, as cidades em geral. Fatores que 

acarretam a dificuldade de se estabelecerem nos lugares de destino. 

Um fenômeno presente na vida dos migrantes é a eterna vivência de seus espaços, 

de seus familiares, através da memória. É ela a responsável pela reprodução de grande parte 

da cultura de quem migra. Independente da distância, do lugar, o migrante reproduz e vive o 

que lhe foi ensinado deste pequeno. Seja através da música, da dança, da comida, da 

religiosidade, há sempre um pouco do lugar de origem. 

Contudo, as transformações são inevitáveis. O hibridismo entre culturas, entre as 

maneiras de se portar e vestir se modificam de acordo com os espaços a que estão vinculados. 

Em grande parte dos casos, o migrante ao voltar para sua terra, seja para uma festa ou uma 

visita rápida explicita essas transformações através de sua aparência: um novo corte  de 

cabelo, uma roupa da moda, novas gírias, um novo modo de andar e principalmente com a 

presença dos óculos escuros, que são gestos simbólicos que representam e caracterizam o 

simulacro das cidades e a globalização existente no processo. O migrante acaba em não 

pertencer a nenhum lugar, evidenciando a multiplicidade de identidades. (MARTINS, 2002). 
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Em certa medida, representa uma fronteira entre os que partiram e os que ficaram; 

como forma de estabelecerem uma relação de sucesso no processo migratório. No caso das 

migrações de pescadores artesanais, podemos evidenciar todos estes fatores, em menor e  

maior grau. A presença de gírias, de roupas da moda e principalmente dos óculos escuros, são 

melhores percebidas na migração dos pescadores mais jovens, que buscam no processo não só 

uma renda devido à dificuldade na atividade pesqueira, mas, sobretudo, um trabalho que 

possibilite a aquisição de bens materiais, como por exemplo, ter uma moto ou um carro. 

Para os pescadores mais velhos que vivenciaram outro rio São Francisco e outra 

forma de pesca, o processo migratório tornou-se uma saída para a manutenção familiar, 

diferentemente dos jovens pescadores que não possuem família (não são casados). Assim,  

todo o dinheiro provido da migração é destinado à melhoria das casas, aquisição de algum 

bem material de extrema necessidade e para a própria subsistência (alimentação, roupas...). 

Para Martins (2002, p. 145), “é necessário pensar como migrante não apenas  

quem migra, mas o conjunto da unidade social de referência do migrante que se desloca”. 

Ainda que apenas um, ou parte da família realize o processo, todos sofrem as consequências 

da migração e sonham com o reencontro. 

Os pescadores quando migram, sonham com o reencontro com seus familiares, 

mas com o rio também. São migrações que ocorrem principalmente devido às dificuldades de 

exercer a atividade pesqueira, seja por forças naturais, ou pelo próprio homem através de suas 

ações (poluição; pesca esportiva...); através do gato, e ou por amigos e conhecidos que já 

foram e indicam o processo. 

O gato, muito conhecido nos processos migratórios, é um intermediário (uma 

ponte) entre as pessoas que desejam realizar o processo e as pessoas que desejam contratar, 

para trabalhos em indústrias, colheitas e plantações. O gato possui a responsabilidade de 

manter contato com as firmas se inteirando do número de pessoas a serem contratadas, para 

que tipo de trabalho, para quais cidades, bem como, quais os requisitos de contratação. Em 

geral, para os trabalhos desenvolvidos nas firmas de plantação e colheita, é necessário ter boa 

saúde, não possuir histórico de doenças e estar disposto a trabalhar em atividades pesadas  

(que envolvem força física). 

No caso do Bairro Sagrada Família, esse papel é desempenhando com maior 

evidência pelo Pedro Verde, pescador aposentado que transformou sua casa em lugar de 

encontro e ficou conhecido em todo o bairro, como melhor discutiremos no terceiro capítulo. 

Na Vila, não há a existência de um gato específico. Os processos migratórios para as firma 

(colheita e plantação), ocorrem por mediações das próprias firmas, que mandam ônibus para o 
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local nos tempos de colheita e plantação para ver se existem pessoas querendo ir trabalhar. No 

local, é que são feitos todos os ajustes e contratação. 

Em todos os casos a migração se apresenta enquanto uma resistência. Resistência 

de continuar no local de origem e resistência de “sobreviverem” no processo. As firmas que 

em sua maioria são o destino de grande parte dos pescadores possuem uma dinâmica própria 

que funcionam de acordo com o calendário de plantio. 

De acordo com Paula (2009, p. 181) “a migração tornou-se então uma estratégia, 

uma resistência, uma eterna possibilidade ou impossibilidade de ficar ou sair”. Os 

deslocamentos acabam por provocar modificações nas relações e interações dos indivíduos 

nos seus mais diferentes espaços. 

Segundo Martins (1996, p. 45), migrar “é estar em dois lugares ao mesmo tempo, 

e não estar em nenhum. É, até mesmo, partir sempre e não chegar nunca”. Nessa dicotomia, as 

migrações de pescadores continuam rumo às grandes capitais, mas há também uma maior 

visibilidade das regiões em torno, para a busca de uma melhor reprodução da vida. No 

entanto, o estar em um lugar não significa pertencer. 

Assim sendo, no processo migratório o tempo de permanência em cada 

lugar/destino é fundamental na compreensão do processo. Nesse contexto, “mais do que 

trânsito de uma localidade a outra e, até, mais do que trânsito de uma situação a outra, é 

transição inconclusa entre tempos históricos distintos” (MARTINS, 1996, p. 59). 

Desse modo, o processo migratório de pescadores artesanais consiste em 

constantes transições de tempos e espaços, que possibilitam a apreensão de novas estruturas, 

novas sociabilidades, novas culturas e consequentemente, uma nova forma de olhar o mundo 

(relações sociais e relações de produção). 

No terceiro capítulo, os processos migratórios dos pescadores serão trabalhados 

com maior profundidade, apreendendo os locais de destino, os tempos e espaço para a 

realização, bem como, os fatores que desencadearam o fenômeno, possibilitando uma 

compreensão do processo e apreensão dos sentimentos, expectativas, sonhos, medos, e a 

aquisição de novos costumes, o estar lá e o estar aqui. 
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Danilo, 19 anos, pescador da Vila dos Baianos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 

O FLUIR: O PROCESSO MIGRATÓRIO DE 

PESCADORES ARTESANAIS 

 
 

Pedro Verde, 65 anos, pescador aposentado do Bairro Sagrada Família. 

 
 

 
 

Cláudio, 39 anos, pescador da Vila dos Baianos 
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(...) E o sertão continuaria a mandar para a cidade homens fortes, brutos, como 

Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos (...). 

Graciliano Ramos, Vidas Secas, 2000, p. 126. 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o processo migratório de pescadores artesanais no 

Município de São Francisco/MG através do Bairro Sagrada Família e da Vila dos Baianos, 

evidenciando os fatores e contextos sociais que desencadearam o fenômeno, as percepções e 

perspectiva dos pescadores nos lugares de origem/destino. Assim, propomos ao leitor uma 

vivência do processo migratório através dos próprios pescadores, que na mobilidade espacial 

seguem travessiando por entre terras e águas. 

 

 

3.1. Trânsito e Transição: O Processo Migratório de Pescadores Artesanais em São 

Francisco/MG 

 

Para os pescadores de São Francisco a migração representa uma resistência para 

que continuem a “sobreviver” em seus locais de origem mantendo o seu modo de vida por 

meio das relações estabelecidas entre o rio e a terra. Contudo, a migração pode ser 

compreendida a partir de duas perspectivas distintas: a primeira nos apresenta a migração 

oriunda dos períodos da seca, onde os pescadores se retiravam em busca de melhores 

condições para realização da atividade pesqueira e em busca dos melhores lugares para 

reprodução da vida. 

Nesta perspectiva, as migrações seguiam os cursos do rio, principalmente o rio 

São Francisco, e estabeleciam um modo de vida ligado às águas. A compreensão do processo 

migratório é caracterizada pelos pescadores enquanto uma retirada e não um ato migratório no 

sentido denotativo da palavra. Nos discursos estão presentes a vivência e experiência de um 

período de adaptação e reconstrução social; perspectiva comum entre os mais velhos onde 

“nós retiramos pra cá”, “somos retirantes” se faz presente não apenas nas falas, mas na 

própria concepção de vida, como podemos evidenciar no relato de Dona Maura, 67 anos, filha 

de Domingos e Dona Maria os primeiros formadores da Vila dos Baianos e esposa de Seu 

Coló, 68 anos, pescador, que foi também importante na construção da Vila. 

 

Ana Flávia: Como foi que a sua família veio para cá? 

Dona Maura: Ah menina, a gente ta aqui tem muito tempo. Quando chegamos aqui, 

não tinha nada. Só via mato e o rio correndo na beira. Retiramos lá da Bahia pra 

cá. Primeiro veio meus irmão pescando pelo rio, e depois veio todo mundo. Mas 

antes de morar aqui onde é a Vila, a gente morava bem pra lá, depois por causa  da 
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chuva tivemos que retirar para uma ilha bem no meio do rio, só depois que 

retiramos pra cá. 

 

Ana Flávia: Mais o que é retirar Dona Maura? 

Dona Maura: (risos) Uai minha filha... (pausa) retirar é quando a gente tem que 

sair de um lugar pra outro. Quando viemos pra cá, viemos retirado, por causa que a 

chuva chegou e invadiu onde a gente morava. Aí não tinha mais jeito de ficar lá. 

 

Ana Flávia: E como foi que vocês saíram de lá? Vieram de que? 

Dona Maura: A gente veio de barco. Quando meus irmãos vieram pra cá vieram 

também de barco. Depois foi a gente... o resto da família. (pausa) antigamente a 

única forma que a gente tinha de sair de um lugar pra outro era pelo barco... até 

porque a gente não tinha outra coisa. 

 

 

Noutra perspectiva, o processo migratório é compreendido pelas gerações mais 

novas de pescadores enquanto um deslocamento de um determinado  lugar para outro com 

uma finalidade: trabalho. Diferentemente da concepção dos pescadores mais velhos que 

consideram a migração enquanto uma retirada, os pescadores mais novos entendem por 

migração a saída para conseguir dinheiro e adquirir bens materiais, como construir uma casa, 

comprar uma moto ou carro, realizarem casamentos e até mesmo para comprar roupas e 

calçados da moda. Daniel de 27 anos, pescador do Bairro Sagrada Família, nos apresenta este 

contexto através de sua experiência no processo migratório desencadeado para o seu 

casamento. 

 

Ana Flávia: Você sabe o que é migração? 

Daniel: Migração? (risos e pausa). É quando a gente sai de um lugar e vai pra 

outro? Acho que é isso. É sair daqui pra ir trabalhar, conseguir juntar algum 

dinheiro e voltar pra comprar o que falta. 

 

Ana Flávia: Você já saiu daqui pra outro lugar? 

Daniel: Ah já. Agora mesmo eu acabei de chegar. Tava trabalhando na plantação 

de alho aqui perto. 

 

Ana Flávia: E você foi trabalhar lá por quê? 

Daniel: Pro lado de cá ta difícil demais conseguir trabalho. A gente procura, mas 

não acha. O rio ta ruim pra pesca. Ta muito seco e ta todo dividido. Você pode vê 

por aí... tem muito fazendeiro cercando o rio. Aí não tem jeito. Se a gente quer viver 

a gente tem que sair. Agora mesmo eu tava na colheita de alho, porque eu precisava 

de dinheiro pra arrumar meu casamento que já tava marcado e eu não tinha como 

pagar as contas. Aí eu fui. 

 

Ana Flávia: E você conseguiu o dinheiro que precisava? 

Daniel: Consegui, mas já acabou (risos). Deu pra casar e fazer uma festinha pros 

amigos. Mas agora, o dinheiro ta acabando e eu não consigo emprego aqui. Tô 

procurando vaga pra voltar pra juntar mais algum. (Depoimento concedido em 

entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 
 

O universo da migração vem se modificando de acordo com os tempos e espaços, 

e com as necessidades de cada sujeito migrante. São inúmeros os fatores que acarretam o 

processo de mobilidade espacial, mas ainda são em sua maioria migrações para trabalho ou 
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pela busca de trabalho; realidade em função da própria conjuntura social e econômica da 

região do Norte de Minas. 

Ainda que representem um processo de mobilidade espacial, retirar e migrar são 

concepções que carregam em seu contexto as mudanças ocorridas acerca dos processos de 

mobilidade, seja este temporário ou permanente. No entanto, para os pescadores de São 

Francisco, o processo migratório é sempre um fenômeno temporário, onde apesar de saírem  

da forma que saem (degradação, expulsão, etc) esperam sempre o retorno para suas famílias e 

principalmente para continuarem exercendo a pesca. 

Para Martins (1984, p. 45) “mais do que migrantes temporários, há um definido 

universo social da migração temporária. Mais do que trânsito de um lugar a outro, há 

transição de um tempo a outro”. Para o autor, as migrações temporárias refletem um 

verdadeiro universo, onde a migração é mais do que o estado de ir-vir de um determinado 

lugar, mas antes, viver em espaços geográficos diferentes, é vivenciar contradições sociais de 

ambos os lugares, entre o lugar de origem e o de destino. “É viver tais contradições como 

duplicidade; é ser duas pessoas ao mesmo tempo... é viver como presente e sonhar como 

ausente... é até mesmo partir sempre e não chegar nunca”. (MARTINS, 1984, p. 45). 

Através da concepção apresentada por Martins (1984) de trânsito e transição, nos 

deparamos com uma nova forma de olhar e compreender o processo migratório, onde os 

fatores, assim como os contextos sociais (englobando cultura, situações políticas e 

econômicas) são relevantes para o entendimento da migração, por isso, processo migratório. 

Dessa forma, diferentemente de apontar percepções fechadas e sem abertura para o 

“inesperado mundo da vida”, compreendemos a migração dos pescadores artesanais sob esta 

perspectiva, procurando entender o processo na visão dos que ficam e dos que partem. 

Assim, a definição de que é migrante temporário o indivíduo que vai e volta num 

determinado espaço de tempo, não é suficiente para apreendermos a essência do processo e de 

todos os fatores envolvidos. Para Martins (1984, p. 45), “retornar para onde? para quem?”,  

são questionamentos importantes de serem realizados para a compreensão das migrações 

temporárias. Poderíamos ainda acrescentar, em quais circunstâncias o processo migratório é 

desencadeado? Quais são os destinos? Porque a escolha destes lugares? Para a realização de 

quais trabalhos? Quem migra? São migrações individuais ou familiares? Dentre vários outros 

questionamentos viáveis para o entendimento do universo das migrações temporárias. 

No entanto, a mobilidade dos pescadores artesanais não é uma concepção nova, 

tão pouco um fenômeno particular. Em busca dos melhores lugares para pescaria, os 

pescadores vão seguindo os cursos dos rios há muito tempo. A novidade nesta percepção   são 
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os contextos sociais desencadeados para tal ação. Nos tempos passados, os pescadores 

migravam para outros rios e outros lugares para realizarem a atividade pesqueira. Pescarem 

novas espécies de peixes e conhecer novas técnicas de manejo. Nos tempos atuais, a migração 

dos pescadores pode ser evidenciada pela necessidade, por estarem “encurralados” pelas 

fazendas e por projetos de irrigação, onde exercer a atividade está se tornando cada vez mais 

difícil. 

Para Martins (1996) é possível definir alguns tipos de migrantes temporários: a) 

Trabalhadores rurais que migram temporariamente para as cidades em busca de trabalho na 

indústria, na construção civil ou no setor de serviços; b) Indígenas que migram 

temporariamente para as cidades em busca de trabalho e recursos para garantir a  

sobrevivência das condições tribais em seus lugares e aldeias de origem; c) Trabalhadores 

rurais que migram temporariamente para outras zonas rurais em busca de trabalho, que 

aproveitam os períodos de entressafra de suas próprias lavouras para trabalhar na safra de 

outros produtos, em outras regiões; d) Trabalhadores assalariados (como por exemplo, bóias 

frias); e) Camponeses e, sobretudo, filhos de camponeses (pequenos proprietários, posseiros, 

parceiros ou arrendatários); f) Trabalhadores rurais e urbanos levados  como  peões 

assalariados para trabalhar na construção de estradas e na construção de usinas    hidrelétricas; 

g) Camponeses que, na entressafra agrícola, trabalham como garimpeiros de ouro, de 

cassiterita ou de pedras preciosas, entre outros minerais (MARTINS, 1996, p. 47-48). 

Apresentados no contexto das ferrovias no Brasil e do grande fluxo migratório, as 

categorias de migrantes trabalhadas por Martins (1996) ainda estão em evidência e podem 

demonstrar a maior parte do fluxo migratório existente nos dias atuais. O deslocamento de 

trabalhadores rurais para indústrias, construção de estradas, construções civis e entressafra 

agrícola são as modalidades exercidas com maior frequência pelos pescadores artesanais de 

São Francisco. 

Pela falta de qualificação e especialização que hoje são exigidos no mercado de 

trabalho, os deslocamentos dos pescadores são para trabalhos que exigem força braçal e muito 

resultado nas atividades desempenhadas por meio do tempo de entrega de uma obra, de uma 

construção e mesmo através das entressafras, que possuem tempo de plantação e colheita bem 

definidos. Muitas vezes os trabalhos adquiridos são a longas distâncias dos lugares de origem, 

acarretando numa dispersão de quilômetros que pela noção de espaço e tempo, são percebidas 

pelos pescadores como próximos. 

Migrar para São Paulo, por exemplo, se tornou uma viagem “rápida” e perto ao 

mesmo tempo; onde quem migra não se importa com os mais de 1000 km de distância,  desde 
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que o processo desencadeado por uma necessidade represente uma solução para os 

“problemas” vivenciados nos lugares de origem. Ficar e partir, chegar e sair, estar aqui e 

estar lá, se tornaram representações de vida dos migrantes, ou como refere Martins (1996, p 

50) uma “cultura de ausência” onde aqueles que estão fora de seu lugar e de suas relações 

sociais, se tornaram figuras típicas do ser migrante. As noções de tempo são interessantes 

quando passar sete ou oito anos em um lugar de destino passa a representar “pouco tempo” 

para aquele que migra; como é o caso do pescador Cláudio da Vila dos Baianos, de 39 anos, 

que vivenciou o processo migratório para a grande capital São Paulo. 

 

Ana Flávia: Me fala um pouco sobre você. 

Cláudio: Meu nome é Claudio. Tenho 39 anos. Sou casado há 15 anos, tenho três 

filhos. Nasci e cresci criado aqui. Mas já morei fora também, em São Paulo, Belo 

Horizonte. Mas a gente sobrevive mais é daqui mesmo, e da pesca, não tem outra 

renda não, a gente planta umas rocinhas ai, mas nada muito grande não, só o que 

dá mesmo pra comer. Mais é a pesca. Quando meu avô veio, veio ele, minha avó e 

minha mãe e as irmãs dela. Aqui todo mundo é parente. Quando eles chegaram aqui 

vieram em busca de melhora, porque na época que eles saíram de lá acho que era 

pior do que aqui (risos), ai tinha a embarcação, tinha o vapor. Morou uns tempos 

nas ilhas. 

 

Ana Flávia: Como foi o período em que você morou fora? 

Cláudio: Morei em São Paulo, mas foi pouco tempo. Foi uns sete anos. Trabalhei 

em obra. Construção civil. Ganhar até que eu ganhava. Mas ficava tudo lá. O bom 

de trabalhar lá, é que lá a gente trabalha fichado. Então o pouco que você ganha, 

você ganha todo mês. É uma coisa certa. Você pode fazer compromisso. E aqui não. 

Como você vai fazer compromisso com peixe? Antes até dava, porque tinha muito. 

Hoje não dá. Aqui tem essa desvantagem. É um lugar muito bom; mas salário quem 

tem é só aposentado. Pra fazer salário aqui tem que trabalhar demais. Mesmo nessa 

época eu não consegui comprar nada pra mim, só pro sustento mesmo. E pra ser 

sincero, o que eu tenho hoje fui tirado da pesca, graças a Deus. Aqui na Vila tem 

muita gente saindo. Uns mudam de profissão, outros vão ser pedreiro ou servente. 

Porque ficar só na pesca não dá não. Você tem que achar um serviço pra trabalhar 

um pouco pros outros, depois um pouco pra você. Porque a pesca ta falida. Mas 

quando você trabalha fora você sente falta de muita coisa, porque não tem lugar 

melhor que o lugar da gente não, o sossego que a gente tem aqui. Toda cidade 

grande ninguém tem sossego não. Na época que eu fui a gente tinha terreno lá; eu e 

meu primo. Ai eu vendi minha parte pro meu primo. Ai direto ela me chama pra 

voltar, pra ver o que ele fez lá. Até com passagem de graça. Mas eu não vou não. 

Não gosto. 

 

Ana Flávia: Na época em que você estava fora, você veio na Vila alguma vez? 

Cláudio: Eu vinha aqui todo ano. Ver meu pai e minha mãe. Não tem jeito... quando 

a gente sai assim, pra trabalhar fora, a gente sempre quer voltar. São Paulo a vida  

é difícil demais, não sei como tem gente que gosta de morar lá. Lá o cara rala, mas 

ganha um dinheirinho. Mas fica tudo lá, não sobra nada. 

 

Ana Flávia: Você já saiu pra trabalhar depois que casou? 

Cláudio: Já. Mais eu fui pra trabalhar nessas firmas que é mais perto de casa. Pra 

São Paulo eu nunca mais voltei. A gente tem que sai né... pra ver se consegue 

arrumar as coisas. (Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana  

Flávia Rocha de; Abril de 2015). 
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Para Cláudio, quanto maior o tempo fora de casa, maior era sua vontade em 

retornar ao seu lugar de origem, por não se encaixar nos padrões sociais e na vida corrida da 

cidade grande. “O tempo todo em que fiquei fora, só pensava em voltar. Trabalhei muito, mas 

a vida na cidade grande é bem diferente da vida que a gente leva aqui na Vila. Lá ninguém 

liga pra ninguém e tudo é muito caro”. 

No depoimento, o pescador reforça as dificuldades e diferenças existentes em  

viver nas cidades, em comparação as lógicas vivenciadas no mundo rural. São tempos e 

espaços diferenciados e complexos. A vida corrida, os compromissos e responsabilidades 

adquiridos com a vida urbana, aos olhos de Cláudio, são assustadores em virtude das práticas 

das quais estava acostumado a gerenciar no mundo rural, nos permitindo evidenciar a 

similaridade de pertencimento com o lugar que vive e das relações estabelecidas em ambos os 

mundos. 

Nos dias atuais, as migrações dos pescadores tem seguido um calendário bem 

definido através dos tempos de pesca, tempos dos ranchos e tempos de plantação e colheita, 

que consequentemente afetam o ritmo da pesca e resultam nos deslocamentos socioespaciais. 

São tempos marcados pelo trânsito e transição entre as localidades, de adaptação em novos 

trabalhos, e de reinvenções das práticas sociais. Para Paula (2009, p. 265) as ocupações que os 

migrantes conseguem são quase sempre temporárias. “Sempre mudando de emprego, o que 

causa desgaste físico e poucos direitos trabalhistas”, uma vez que não se estabelecem em 

nenhum trabalho e estão sempre retornando para os locais de origem para pesca, para a festa, 

para a família. 
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FIGURA 14 – CALENDÁRIO DAS MIGRAÇÕES 
 

MESES 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

 

Época da PIRACEMA (reprodução dos peixes) e os pescadores não podem pescar. 

Este é o período em que os processos migratórios são evidenciados com maior 

intensidade. São migrações para as grandes capitais e Municípios em torno da própria 

região em que vivem – São Paulo, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, etc. 

Os processos são realizados pelos homens em sua maioria, onde trabalham 

principalmente na prestação de serviços, como pedreiros, pintores e serventes de 

obras. 

As mulheres permanecem no local de origem cuidando dos filhos, da casa e das 

pequenas plantações na beira do rio, tendo como principal fonte de renda o benefício 

do Programa Bolsa Família. 

MESES 

Março Abril Maio 

 

Época considerada “boa” para pegar peixe e início das plantações de alho e cebola. As 

migrações neste período são desencadeadas para outros rios na tentativa das melhores 

pescarias e para as Firmas para os trabalhos nas plantações. 

MESES 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

 

Até Junho é considerado época de plantação. Julho é a época de férias e de grande 

procura dos ranchos e pousadas de pesca na Vila dos Baianos pelos pescadores 

amadores. Os pescadores artesanais prestam serviços para os pescadores amadores 

como guias, mostrando os melhores lugares de pesca. No Bairro Sagrada Família, 

marca o início da procura pelas Firmas para colheita do alho e cebola. 

Os meses de Agosto, Setembro e Outubro são os períodos de maior procura para os 

trabalhos nas Firmas para continuação da colheita de alho e cebola. Período também 

evidenciado pelas chuvas e migrações para as grandes capitais. 

 

Quando nas Firmas, os pescadores trabalham durante o período de quarenta e cinco 

dias. 

Retornam para a cidade de São Francisco, ficando entre uma semana, quatro ou três 

dias e retornam novamente para as Firmas, trabalhando por mais 45 dias. 

Continuando assim um verdadeiro Ciclo das Migrações Temporárias. 

Fonte: CRISÓSTOMO, Adinei Almeida, 2015. Adaptado por: ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. 2016 
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As migrações dos pescadores de São Francisco se repetem de acordo com as 

necessidades, com a rotatividade do calendário e da dificuldade de exercerem a pesca. Por 

saírem nas condições que saem de maneira rápida e não programada, evidenciam uma 

precarização nas relações de trabalho nos lugares de destino e um desequilíbrio nas relações 

sociais e de trabalho nos lugares de origem, provocando uma reconstrução nas práticas 

familiares. 

As mulheres passam a assumir não só o cuidado com os filhos e com a casa, mas 

com a manutenção das roças e com a própria atividade pesqueira, que ainda é exercida por 

grande parte das mulheres entrevistadas. Mudam-se as dinâmicas do lugar, do trabalho, mas 

não modificam as relações que os pescadores estabelecem com a natureza e com o rio. Ainda 

que afastados das águas pelas migrações, eles se consideram pescadores e pertencentes de 

outro ciclo. O da natureza. 

 

 

 

A Migração 

 

 
Eu me chamo Geralda, tenho 57 anos. Sempre morei aqui no  bairro.  Quando 

viemos pra cá, aqui não tinha nada... era tudo um vão grande. Não tinha 

praticamente nenhuma casa. Tinha a igrejinha do padre Vicente que serviu de 

abrigo pra muita gente já... foi por causa dele que o bairro ta assim como você tá 

vendo. Antes de chegar aqui, a gente morava numa fazenda lá pra baixo. Na Bahia. 

Nessa época eu trabalhava cuidando da casa e meu marido cuidava dos animais. 

Mas a gente sempre teve perto do rio. Nós vivia pra aqui e pra acolá, não tinha 

lugar certo. Era uma vida quase que igual de cigano. Nós não tinha firmeza sabe, a 

gente ficava um tempo em cada lugar. Depois da fazenda, fomos pra uma ilha que 

ficava perto da fazenda, pra criar nossa própria rocinha e poder pescar quando a 

gente queria, porque lá na fazenda a gente pescava só depois de fazer tudo. Hoje, eu 

não pesco como antes porque o rio ta ruim de peixe, mas lá pra trás, eu pescava 

mais, e a gente vivia bem... (pausa) mas aí veio a chuva e tomou a ilha... aí a gente 

teve que sair. Viemos pra cá pra São Francisco. Como a gente não tinha nada aqui 

nós ficou pagando aluguel, aquele sofrimento assim, pagando aluguel todo mês. As 

vezes o dinheiro não dava aí o dono chegava e tomava a casa. Aí a gente ia pra 

outra e continuava pagando aluguel. A gente chegou a ficar um mês numa casa e 

depois mudar pra outra. Meus filhos nessa época era tudo pequeno e nem dava pra 

ajudar. Hoje eles tão morando lá em Brasília e só ficou eu e o veio aqui (risos)... 

olha menina, a gente já passou cada coisa. Aí Deus me ajudou que eu conversei  

com o padre pra mim morar aqui. Tem uns vinte e tantos anos que eu to aqui no 

bairro. Hoje aqui tem muita coisa... ó você vai ali na esquina tem bar, tem igreja, 

tem escola... tá bom demais. Mas antes, foi uma trabalheira danada. Era muita 

gente sem ter lugar pra ficar... a nossa salvação foi o padre Vicente. Benza Deus. 

(Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de.  

Outubro de 2015). 

 
 

É na relação estabelecida com o outro e com o lugar de pertencimento que as 

representações  sertanejas  se  traduzem.  As  migrações  dos  pescadores  são  uma  forma  de 
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representação de tantos cenários existentes e de tantas outras identidades. No relato de Dona 

Geralda as lembranças das dificuldades do tempo vivido expressas muitas vezes pelo trabalho 

e pela quantidade de trabalho, como nos tempos em que moravam na fazenda e só podiam 

pescar depois das tarefas prontas, nos fazem refletir sobre a noção de terra que pode ser 

compreendida com duas funcionalidades distintas: física e simbólica, cuja relação produz o 

que chamamos de lugar. Lugar de viver, lugar de trabalhar, lugar de morar, lugar de ser. 

As representações das migrações são as próprias trajetórias de vida dos 

pescadores, os percursos vividos e viajados para chegarem onde estão. É a história de 

formação do bairro e da vila, que através dos espaços e tempos vivenciados por seus 

moradores na migração compõem a história de formação do lugar. 

Para Silva (2002, p. 7) “a representação do lugar traduz os aspectos identitários 

destas pessoas, não apenas daquelas que partem como também daquelas que ficam”. O lugar 

de ser, lugar de sentir, são expressões comuns que caracterizadas nos discursos, impregnadas 

de significados comprovam o enraizamento com a terra, com o rio. 

De acordo com Martins (1973, p. 190) a migração é mais do que uma simples 

mudança geográfica. “A migração não é apenas a passagem de uma localidade geográfica a 

outra, mas consiste na transição do sujeito, sozinho ou em grupo, de uma sociedade a outra”, 

onde deixa de ser uma unidade física, e passa a ser alguém que estabelece relações com o 

outro e se vincula num determinado lugar. Alcides ou Coló como é chamado, é pescador da 

Vila dos Baianos, tem 68 anos e foi um dos pioneiros a chegar à Vila e ajudar no processo de 

construção e consolidação do lugar. Em seu relato, a representação da migração pode ser 

compreendida pelas águas do rio, que foi quem possibilitou suas trajetórias e seus processos 

de mobilidade. 

 

Ana Flávia: Como você se chama e qual a sua idade? 

Coló: Meu nome é Alcides, mas todo mundo me chama de Coló. Tenho 68 anos bem 

vividos minha filha (risos). 

 

Ana Flávia: Me fala um pouco da sua história de vida. 

Coló: Olha menina, minha história (pausa)... é minha vida aqui na Vila. Ajudei a 

criar esse lugar e sou feliz aqui. É difícil pensar de outro jeito, fora daqui... mas 

você quer saber do começo né? (risos) Olha, eu morava lá em São Romão, lá pro 

Urucuia. Morava mais meus pais. A gente vivia das plantações que fizemos na beira 

do rio e do que a gente pegava do rio. Ficamos por lá por um bom tempo. Mas a 

vida de pescador é muito incerta... a gente precisa contar com tudo. Se tem chuva tá 

bom, se tem muita chuva fica ruim porque tudo perde e não dá pra entrar no rio e se 

ta seco, falta chuva a gente não consegue viver... viver que eu sei hoje é da pesca, 

aprendi com o meu avô que foi um homem danado de bom. Pescava em qualquer 

lugar. Pra ele não tinha tempo ruim. Eu ensinei pros meus filhos também... você 

pode perguntar eles aí com quem eles aprenderam a pescar (risos). 
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Ana Flávia: Quando foi o que o senhor chegou aqui na Vila? 

Coló: Eu vim pra cá retirado pela... lá onde nós morava foi tomado pelo rio e nós 

perdemo tudo. Eu tinha ouvido falar que pra aqui pra baixo tinha um lugar bom, aí 

eu vim. Quando eu cheguei aqui, só tinha a família da minha muiê... era um matagal 

que só. Aos poucos foi tomando corpo... logo casei com ela também e devagar a 

gente foi construindo a Vila. Mas o bom daqui é o rio... hoje ele ta um pouco 

desgastado, mas naquela época ele era bom demais... todo mundo construiu as 

casas com o dinheiro de peixe. O dinheiro tinha mais valor e as coisas também. 

 

Ana Flávia: O senhor gosta de ser pescador? 

Coló: Pescador é quem eu sou. Sou pescador desde que me entendo por gente. Tudo 

que eu sei hoje aprendi com meu pai e meu avô. Quando retiramos pra esse lado de 

cá muita coisa mudou. Tive que aprender a pescar de novo. Hoje todo mundo aqui 

na vila tem um mesmo jeito de pescar e todo mundo ajuda todo mundo. O dia que eu 

não pescar mais (pausa), nem sei. (Depoimento concedido em entrevista para 

ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 

 
 

Os processos migratórios representam não somente transformações geográficas, 

mas antes, transformações culturais. Ao migrar o sujeito possui a oportunidade de estabelecer 

novas relações sociais e reconstruir as relações já existentes; neste sentido, o processo pode 

ser entendido como perda e ganho nas mesmas proporções, sejam em aspectos econômicos, 

sociais, culturais e/ou políticos. Ao apresentar às modificações na maneira com que era 

acostumado a realizar a atividade pesqueira, Seu Coló evidencia as transformações  

recorrentes do ato de migrar; relação comum quando se refere às migrações para a pesca, pois 

o rio nunca é o mesmo, assim como os pescadores não são os mesmos quando realizam a 

atividade. Há sempre um novo aprendizado e uma nova transformação no espaço. 

Ao estabelecerem novos vínculos estão sujeitos a novos padrões e novas regras a 

serem seguidas, tendo em vista as lógicas do mercado de trabalho que visam o lucro e a 

produtividade, com a presença de fatores distintos e bem delimitados, diferentemente das 

migrações para a pesca onde o horário e ritmo são ditados pelo próprio pescador e pelo tempo 

da natureza. 

Nos processos realizados por Seu Coló, o tempo da natureza é o tempo sempre 

presente. A “tomada” de decisão pela migração, ou pela retirada como ele se refere, ocorreu 

em função do alargamento das águas do rio, que adentrou o sertão e revestiu-o com suas 

águas. Por morar na beira do rio e em ilhas, a invasão das águas foi sentida e vista de maneira 

muito rápida, por isso, a percepção de retirada. 

Seu Coló nunca vivenciou a migração para outros trabalhos que não fossem 

relacionados com a pesca, fato que ele diz ser muito em função dos “tempos passados” serem 

considerados tempos de fartura, em que tudo que se plantava colhia e toda tarrafa jogada na 

água era preenchida com peixes. Em suas palavras, 
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Ana Flávia: O senhor já foi trabalhar em outro lugar? 

Coló: Nunca retirei pra trabalhar nessas firmas como as pessoas tão fazendo hoje. 

Meus filhos já foram. Mas eu, não. No meu tempo, tudo que a gente fazia dava. Se 

plantava uma mandioca aqui dava. Uma abóbora dava. Se ia pesca pegava peixe, e 

muito. Hoje ta complicado (pausa), mas já fui pra Pirapora, Manga, Barra do 

Urucuia pescar. Mas esse era o tempo bão da pesca. Agora, a gente pode andar, 

andar e andar, que é perigoso nem pegar nada. (Depoimento concedido em 

entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 

 

 

Realidade bem distinta da vivenciada pelos pescadores na atualidade. O migrar no 

caso dos pescadores está relacionado principalmente com a degradação do rio São Francisco, 

porém, não é o único fator responsável pela mobilidade. Segundo relatos dos próprios 

pescadores, a falta de emprego e de possibilidades nos lugares de origem tem alavancado o 

processo migratório, assim como, a falta de políticas públicas eficazes que colaborem para sua 

permanência. 

 

 

 
Ana Flávia: Porque você tem que sair daqui para ir trabalhar fora? 

Daniel: A gente não consegue trabalho aqui. Se conseguisse seria bom demais. 

Ficar perto de casa, da família, do rio. O pior moça, é que aqui em São Francisco a 

gente não tem nem perspectiva de mudar de vida, nem de conseguir trabalho. Eu 

fiquei 5 meses desempregado. Trabalhava em construção. Mas ai terminamos e o 

trabalho acabou. Rodei por aqui tudo procurando trabalho. Fui em comércio, 

prefeitura, tudo. Ai pensa só... (risos) Pescar já não dá, aqui não encontra nada. O 

que a gente faz? Tem que sair mesmo. A única ajuda que a gente tem é o salário da 

piracema, mas também é só naquele período. Nem o governo ajuda. Tem o bolsa 

família aí, mas é pras mulheres. Ai fica difícil mesmo de ficar aqui. (Depoimento de 

Daniel, 27 anos, pescador do Bairro Sagrada Família, concedida em entrevista  

para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 

 

 

Para Lee (1980, p. 103) “a decisão de migrar nunca é completamente racional”, 

existem outros fatores que influenciam o “querer migrar” que são tão importantes quanto à 

decisão individual. Em determinados momentos, a decisão individual passa a ser uma decisão 

familiar, onde a necessidade coloca a mobilidade como única solução, e enquanto um segue  

na tentativa de melhoria de vida, o núcleo familiar segue com as construções e obrigações nos 

lugares de origem, como nos apresenta Dulcineia, 45 anos, pescadora da Vila dos Baianos, 

esposa de Manuel Aparecido, 49 anos, também pescador e residente na Vila. 

 

Ana Flávia: A senhora sabe o que é migração? 

Dulcineia: Migração? (pausa longa) Uai... é quando a gente sai de um lugar pra 

trabalhar né. 
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Ana Flávia: E a senhora já saiu para trabalhar fora alguma vez? 

Dulcineia: Já sai pra pescar no Urucuia. Teve uma vez que fui pra Belo Horizonte 

trabalhar em casa de família. Fiquei lá um ano. Ai voltei. 

 

Ana Flávia: E como era o trabalho quando você esteve lá? 

Dulcineia: Eu limpava, cozinhava, lavava roupa, banheiro. Fazia tudo. Mas a vida 

lá era ruim demais. Era um barulho danado. Quando eu tinha folga, não tinha lugar 

pra ir. Queria mesmo era voltar. Agora, só quem sai pra trabalhar fora é meu 

marido. Eu fico aqui cuidando das coisas. 

 

Ana Flávia: E quando ele sai, pra onde ele vai? Pra qual trabalho? 

Dulcineia: Pras firmas. Ele vai muito pra essas colheita de alho que tem aqui perto. 

Ai ele fica 45 dias fora, depois volta fica uns 2 dias em casa e volta de novo. Ele não 

gosta muito de ir não, mas tem ir né. 

 

Ana Flávia: Porque ele tem que ir? 

Dulcineia: Ah... ficar só aqui não dá não. Antes até dava, porque o rio dava muito 

peixe. A gente vendia, comia. Mal a gente tá encontrando pra comer. Então nois tem 

que caçar outro jeito de viver. 

 

Ana Flávia: E quando ele está fora, como que fica a casa da senhora? 

Dulcineia: Ai eu tenho que fazer tudo sabe... nois tem uma rocinha ali na beira do 

rio, que a gente planta uma mandioca, um feijão, pra ajudar. Ai todo dia de manhã 

eu vou lá olhar como que tá, arrumar as coisas lá. Depois eu volto e vou cuidar da 

casa. As vezes quando sobra tempo, eu venho pra cá pra conversar com comadre 

Cris. É assim. 

 

Ana Flávia: E quando ele volta como que fica? 

Dulcineia: Ai ele fica mais cuidando da roça e pescando. As vezes eu vou com ele 

lá, porque a gente mulher sabe mais (risos). (Depoimento concedido em entrevista 

para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 

 
 

Com a saída de um membro para as migrações, os núcleos familiares são 

reestruturados para que continuem seguindo o ritmo e as responsabilidades da casa e da roça, 

como nos mostra Dulcineia em seus relatos. As tarefas até então desempenhadas pelo homem, 

que são em sua maioria atividades braçais e ligadas a terra, passam a ser desenvolvidas pelas 

mulheres até o momento do retorno, onde as relações e atividades voltam a seguir o fluxo 

“normal”. Para Paula (2009) esta é uma evidencia muito presente no mundo rural, onde as 

tarefas cotidianas são exercidas em função do que é considerado papel do homem e papel da 

mulher. 

Entretanto, essa é uma característica presente também no Bairro Sagrada Família, 

onde as atividades domésticas durante o processo migratório são reestruturadas em seus 

papeis. Percebemos, que o bairro apesar de ter se constituído numa área urbana é um bairro 

exclusivamente de dinâmicas e modos de vida pautados nas lógicas do mundo rural; muito em 

função do seu processo de formação por meio das migrações e por se constituir num bairro de 

pescadores onde a presença do rio e da pesca são presentes no dia a dia. O que difere um 

espaço do outro,  é a roça. No Bairro Sagrada  Família  os  moradores  não  possuem  roças na 
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beira do rio como é comum na Vila dos Baianos. Em algumas casas há no fundo dos quintais 

pés de algum tipo de fruta e pequenos cultivos em bacia de plástico de temperos utilizados na 

comida (cebolinha, coentro, salsa). Dessa forma, a reestruturação das atividades é 

desenvolvida seguindo as necessidades no núcleo familiar (casa), sendo as tarefas antes 

realizadas pelos homens, realizadas pelas mulheres. 

As migrações funcionam muito em função das demandas de oferta de trabalho e 

das safras regionais; tendo como facilitador os “gatos” que são aquelas pessoas que agenciam 

o contato entre as fazendas e os trabalhadores. Em São Francisco essa função é desempenhada 

com maior proporção pelo pescador aposentado Pedro Verde, 65 anos, morador do Bairro 

Sagrada Família. 

É através dele que a grande maioria dos pescadores realiza o processo migratório 

para as firmas de plantação e colheita de alho e cebola, que tem muita procura principalmente 

no período de poucas chuvas, que é quando o rio fica com baixa vazão. Pedro Verde é um 

homem espirituoso e de forte presença, que carrega no corpo sua trajetória de vida. Está 

sempre aberto ao novo e ao que vem de fora, tornando o estranho, familiar. Em nossas 

conversas ele nos relatou por meio da oralidade e dos gestos mostrando os sinais adquiridos  

no corpo como foi sua vida de pescador e suas andanças pelo sertão. Para Pedro Verde 

“migrar, é sai todo dia de casa pra ir trabaiar”. 

 

Ana Flávia: Seu Pedro Verde me conta um pouco da sua história de vida. 

Pedro Verde: Ixi minina, tem história demais. Já fiz coisa demais nessa vida. Desde 

de idade eu ‘trabaiava’, saía daqui pra essas firma pra lá ‘trabaiano’. Chegava nós 

ia lá mexer, com colheita de café, rancando feijão. Naquela época era tudo na mão, 

era ‘trabaiano na inxada’, capinando. Aí agora esses serviços já acabou, que ta  

tudo na máquina, agora hoje é mexendo com colheita sempre é de plantio de alho, 

colher alho, cebola. Então, ‘despois’ eu comecei indo trabaiano lá mais o pessoal, 

eu ia e vinha mais o pessoal, saía era de caminhão, hoje ta mais confortado né, hoje 

é de ônibus, hoje ta muito bem cuidado, mais nós já sofreu demais lá, chegava lá 

antigamente ficava lá debaixo do relento, armava umas lona lá, de plástico, drumia 

era no chão, de todo jeito pra lá, mas eles tratava da gente bem, alimentava, o 

alimento era até bão naquela época, mas aí agora, ‘despois’ que eu peguei idade, 

eles agora já não leva mais, e a gente também já tá ‘véi’, num ‘guenta’, agora 

sempre eu afirmo o pessoal aqui, eles liga aqui, reuni o pessoal aqui, já trazendo os 

médico pra examina os pessoal que vai, pra ver quem tem algum problema, doença, 

então se tiver, aí eles não leva. Cê ta veno essa marca aqui no meu pé? Passei a 

inxada quando tava trabaiando rancando capim. Isso no meu dedo aqui ó, foi 

quando eu tavo pescano lá pra baixo. Machuquei com a tarrafa. (Depoimento 

concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Abril de 2015). 

 

 
 

A representação da migração é percebida de duas formas distintas: pela trajetória 

e processos migratórios já vivenciados por Pedro Verde, seja para as firmas para o trabalho  

nas plantações/colheita e/ou para a pesca. A segunda forma é através do trabalho de “gato” 
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desencadeado por ele atualmente, organizando os trabalhadores e os períodos de saída 

conforme acordado com as firmas. 

Os “gatos” em sua maioria já realizaram em algum momento o processo 

migratório para as firmas, mas na possibilidade de ganhar mais na organização de grupos de 

pessoas para o trabalho, têm sido uma saída procurada por alguns trabalhadores. Em São 

Francisco, existem outros “gatos” que também organizam os trabalhos nas firmas. No entanto, 

são firmas diferentes umas da outras, e cada uma possui uma plantação diferente, 

possibilitando diversas entradas nas migrações. Existe também o caso de Seu Pedro Verde, 

que ao chegar a uma idade avançada de não conseguir mais trabalhar nas plantações ou na 

atividade pesqueira, o “gato” se tornou uma solução de ocupação e de trabalho. 

Entretanto, Pedro Verde não se reconhece enquanto um “gato”, mas, “alguém que 

ajuda as firma a encontrar trabaiador”. A vida de toda a família foi modificada em função da 

nova atividade. A casa tornou-se um lugar de encontro entre as firmas e os pescadores para 

acertarem os detalhes do processo, bem como, uma espécie de consultório, aonde numa data 

estipulada um médico de confiança da firma contratante vai para examinar os trabalhadores 

selecionados. De acordo com Pedro Verde “as firma são muito boa, manda médico para 

examinar cada um. Se tem algum problema até passam remédio pra tomar pra meiorar e na 

próxima viagem poder ir trabaiar”. 

Representação que também pode ser comprovada nas falas dos próprios 

pescadores que realizam o processo. Para Daniel, “antes trabalhar nas firmas era muito ruim, 

não tinha nem lugar pra dormir direito. Hoje não. Você vai tem alojamento, tem comida, se 

você fica doente eles dão remédio. Só que depois desconta no salário”. 

Apesar do trabalho árduo exercido nas plantações, fatores como os expressos por 

Daniel, objetivam cada vez mais os processos migratórios, uma vez que encontrar trabalho 

nos lugares de origem têm sido muito difícil. Muitos dos trabalhadores recorrem à migração 

por não encontrarem mais soluções para seus problemas, submetendo-se neste contexto a 

qualquer tipo de atividade que gere alguma renda. 

Na concepção de Heidemann (2004, p. 28), 

 
Cerca de 10% da população mundial, enfim, migra atualmente para se salvar dos 

pavores econômicos e de suas consequências. Desemprego em massa e pauperização 

tornam-se condição estrutural do mundo contemporâneo. “Os migrantes não 

constituem mais um “exército industrial de reserva”, mas, sim, integram um lixo de 

difícil reciclagem humanística”. 
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Consideramos que a afirmativa de Heidemann (2004) representa a realidade não 

só dos pescadores de São Francisco, mas de todos os trabalhadores migrantes que vivem à 

margem do processo e das consequências da falta de políticas públicas que resolvam os 

problemas sociais ocasionados pela seletividade no mercado de trabalho, resultando na 

disponibilidade de um grande número de mão de obra barata, sempre disponível. “O que está 

em questão não é apenas uma conquista de direitos, mas acima de tudo, de mecanismos de 

emancipação capazes de libertar os trabalhadores de uma dura jornada de exploração”. 

(HEIDEMANN, 2004, p.29). 

De acordo com Martins (1988, p. 54) “para o migrante, o salário apenas 

complementa a sua reprodução e a de sua família como força de trabalho”, não há nessa 

relação uma recompensa por meio do capital pela força utilizada, pelo contrário, acentua  

ainda mais a má distribuição de renda, dando visibilidade a outros problemas sociais oriundos 

do mesmo contexto. 

Dessa forma, a representação das migrações perpassa pela lógica de vivência do 

processo. São as impressões, os sentidos e sentimentos percebidos e vivenciados durantes as 

trajetórias. Percebemos que os pescadores da Vila e do Bairro, representam a migração como  

à saída para o trabalho, sendo quase uma exclusividade. É na dualidade da vida, do estar aqui 

e estar lá, nos lugares de origem e destinos, que os processos se constituem, interfere e reflete 

na vida cotidiana dos pescadores. 

 

 

 

O Trabalho 

 

 

Quando refletimos a categoria trabalho no contexto dos processos migratórios, tão 

importante quando o próprio ato desencadeado pela força humana é a compreensão do 

trabalho nas relações sociais dos indivíduos, principalmente no âmbito do rural e urbano. Para 

os pescadores artesanais, o trabalho é visto e sentido como uma condição de vida, onde  

podem definir suas relações pessoais e de produção. O ambiente de trabalho é visto como 

lugar de produção, mas também lugar de vida, onde o rio estabelece as relações necessárias 

para o desprendimento do trabalho e da vivência. 

De acordo com Holanda (1987, p. 44) “para o empregador moderno o empregado 

é um simples número: a relação humana desaparece (...). Somos ainda hoje desterrados em 

nossa terra”. Em seu livro “Raízes do Brasil” o autor nos apresenta uma visão testemida sobre 
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a nossa realidade social, por meio da diferenciação entre o trabalhador e o aventureiro desde 

o período de colonização do Brasil. 

Em sua concepção os aventureiros eram os portugueses que apresentavam 

características bem distintas como a audácia e a instabilidade; já os trabalhadores eram o 

próprio povo brasileiro (negros e índios) que tinham a vida conduzida por meio da dominação 

dos portugueses; fatores que exemplificam a desvalorização do trabalho no Brasil. 

Com o passar dos tempos, o trabalho e a concepção de trabalho foram se 

modificando e ganhando uma nova roupagem, onde os trabalhadores ainda são o povo 

brasileiro, mas a dominação é exercida pelo próprio mercado de trabalho que exige cada vez, 

maiores especializações e qualificações nas suas inserções. No entanto, são através destes 

contextos que o entendimento e a representação do trabalho se fazem importantes na leitura  

de quem são os trabalhadores brasileiros, a partir da realidade social vivenciada em cada  

lugar. Dessa forma, e tomando como análise o Município de São Francisco, no Norte de 

Minas Gerais e das suas gentes ribeirinhas, o trabalho vem sendo interpretado muito em 

função do desenvolvimento regional e pelas relações estabelecidas com a natureza e com o 

rio. 

Assim sendo, para os pescadores artesanais, o trabalhado quando realizado por 

meio das relações do homem com a natureza, é uma ação desprendida de poder, muito comum 

nos trabalhos urbanos onde há uma hierarquia de poderes e dominações. Segundo Manuel 

Aparecido, 49 anos, pescador da Vila dos Baianos, o trabalho desencadeado por ele é o seu 

modo de viver e de sustentar sua família. 

 

Ana Flávia: Seu Manuel o que é trabalho para o senhor? 

Manuel Aparecido: Trabalho? Trabalho é o que a nois faz todo dia pra conseguir 

viver. Meu trabalho mesmo é a pesca. Porque sou pescador sabe... mas tem o 

trabalho que nois faz quando nois num tá no rio. Eu já de vez em quando vou pra 

essas firma aqui perto pra ganhar um dinherim e ajuda a família aqui. 

 

Ana Flávia: Mas, Seu Manuel, qual é a diferença do trabalho no rio e do trabalho 

na firma? 

Manuel Aparecido: Nossa senhora (risos) é diferente demais. Aqui nois tem 

liberdade de trabalhar na hora que nois quer. Nois tem o tempo nosso. A gente que 

faz. Tece uma rede aqui, mexe na roça ali, quando quer vai pescar. Quando num 

quer também fica aqui. É assim. Nas firma tudo é no tempo deles. Tem hora pra 

acordar, comer, pra trabalhar. Lá é pesado (risos). Lá nois fica no cabresto. 

(Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de;  

Outubro de 2015). 

 

 
 

A representação do trabalho para os pescadores se desdobra em suas trajetórias de 

vida, onde a migração é fator determinante no entendimento. O trabalho quando ligado a 
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natureza e consequentemente às águas do rio São Francisco, é considerado um modo de vida, 

onde o manejo, as práticas e as relações construídas estão em contato com a natureza 

respeitando o seu tempo e na lida diária, através dos horários estabelecidos. É uma relação de 

simbiose. Diferentemente, o trabalho quando caracterizado no exercício de outras atividades 

durante o processo migratório, é visto como uma atividade pesada, com regras e horários a 

serem cumpridos, onde não há espaço para o inesperado “mundo da vida”. Os prazos 

estabelecidos entre uma plantação e outra é a principal relação existente, como nos evidencia  

o pescador Manuel Aparecido. 

Nesse contexto, a percepção do trabalho permanece ligada aos deslocamentos 

socioespaciais, onde os pescadores ao saírem provocam modificações nas relações e  

interações nos lugares de origem, assim como, nos lugares de destino, desencadeando novas 

formas e técnicas de trabalho. Na migração, aprendem a cumprir horários e a seguirem 

padrões de produção, enquanto que no trabalho desenvolvido na pesca, utilizam do 

conhecimento adquirido e vivenciado no dia a dia para realização da atividade. 

Arendt (1991) numa reflexão sobre a sociedade moderna utiliza a distinção entre 

labor e trabalho para evidenciar o barateamento e a exploração da mão de obra e a 

consequente inversão do trabalho em poder e exploração. Concepção cada vez mais frequente 

no mercado capitalista e nos processos de produção das mercadorias. 

De acordo com o pensamento da filosofia alemã existem três concepções para a 

ideia de trabalho que vão de encontro com a reflexão de Arendt (1991): labor, poiesis e  

práxis. Por labor, compreendia-se o esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo, 

sendo uma atividade ditada pelo ritmo da natureza. Em poiesis, a concepção fundamental  

recai sobre o fazer, o ato de criar um produto com o auxilio de algum instrumento ou com as 

próprias mãos. 

Práxis, por sua vez, significava a atividade que encontrava no discurso o seu 

principal instrumento para as soluções voltadas para o bem-estar dos cidadãos. Para Paula 

(2003, p. 47) desde os gregos, para quem o trabalho era considerado penoso e devendo ser 

executado pelos escravos, passando pela tradição judaica até os períodos mais recentes, como 

por exemplo, o período feudal “em que a Igreja considerava o trabalho como resultado do 

pecado original, o trabalho manual foi visto como uma verdadeira tortura, conforme o 

significado da própria palavra latina (Tripallium)” que quer dizer instrumento de tortura, que 

lhe dá origem. Contudo, as mudanças ocorridas nas relações sociais e nas relações 

desencadeadas pelo trabalho, modificou a concepção e passou a ser visto como responsável 

pela acumulação de riqueza e gerador de poder. 
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A partir desse contexto, iniciaram-se especulações acerca do real significado e 

sentido do trabalho. Para Weber (1980) as concepções de trabalho envolvem o entendimento 

do trabalho como vocação e dever, que em certa medida auxiliava a burguesia comercial e 

industrial por não gerar conflitos e os trabalhadores aceitarem os baixos salários e as 

condições das quais estavam sujeitos na aplicação de cada atividade. Tais revoluções 

destacam a importância do mundo do trabalho para a compreensão das diversas mudanças na 

sociedade em virtude da possibilidade de compreensão do processo numa visão macro, com 

os fatores e sujeitos envolvidos. 

Contudo, é o modo de produção que define a forma, o meio e a força depreendida 

para cada produção. “Mas o trabalhador livre se vende a si mesmo e, ademais, vende-se em 

partes. Leiloa 8, 10, 12, 15 horas de sua vida dia após dia” (MARX, 1975, p. 75). 

Alguns autores contemporâneos, como Habermas (1989) refletem sobre o 

desaparecimento da categoria trabalho, em virtude de uma perda de centralidade  

desencadeada pela modernização tecnológica que promoveu uma desconstrução do mundo do 

trabalho. 

Quando a representação do trabalho está em contexto, os pescadores artesanais 

nos apresentam três distinções específicas: força corporal, atividade desempenhada com fins 

lucrativos e relações sociais com a natureza (rio). Contudo, poderíamos acrescentar nessa 

relação à atividade realizada pelo “gato” como forma de relação intrínseca entre os pescadores 

e as firmas industriais. 

Para Cláudio, pescador de 39 anos da Vila dos Baianos “o trabalho é a atividade 

que a gente faz pra conseguir dinheiro e se sustentar. Eu entendo que seja qualquer atividade 

que a gente faz inclusive a pesca”. O trabalho para além da diversidade de significados, ainda 

é visto como a ação exercida pelo homem durante um determinado tempo, passível de 

remuneração. Nos dias atuais, o trabalho tornou-se mecanismo de acúmulo de riqueza  

gerando em seu contexto uma série de problemas sociais, como as condições precárias que 

muitas vezes estão submetidos os trabalhadores para a produção de mercadorias. 

Para Seu Coló, o trabalho é: 

 
Ana Flávia: O que você entende como trabalho Seu Coló? 

Coló: Olha minha filha, eu entendo como trabalho a pesca artesanal. É dela que a 

gente vive e viveu durante todo esse tempo. As vezes a gente faz um bico ali, outro 

aqui, mas é do rio que eu consegui criar minha família. Você pode ver ai, meus 

filhos quase tudo sabe pescar e consegue sustentar com o que tira do rio. Agora que 

a pesca não ta tão boa, mas ai a gente tem umas plantação logo ali na beira do rio, 

que também ajuda. 
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Ana Flávia: Mas Seu Coló, o que o senhor acha do trabalho nas firmas? 

Coló: Uai minha filha é trabalho né... (risos) é bem diferente da pesca. Lá o homem 

tem que trabalhar pra servir o patrão, aqui nois não tem patrão. O dono do nosso 

tempo é a nois mesmo. (Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana 

Flávia Rocha de; outubro de 2015). 

 

 

 

A pesca artesanal é uma das atividades em que a força corporal é tão importante 

quanto à técnica desencadeada para sua efetivação. Em São Francisco, tanto no espaço rural 

quanto no espaço urbano, era considerada a principal fonte de renda e de vida das populações 

locais. Somente com as dificuldades na realização da pesca, que outros cenários foram 

evidenciados como forma de trabalho. Estes são em sua maioria, nas plantações e colheitas, 

auxiliares de pedreiro, e em indústrias em geral. Contudo, os trabalhos exercidos fora do rio, 

são atividades com a finalidade de conseguir dinheiro, diferentemente dos trabalhos  

realizados no rio que além de auxiliarem economicamente, é o principal meio de relações 

sociais. 

Ao caracterizar o trabalho como a pesca artesanal, Seu Coló nos apresenta o 

pertencimento com o espaço e com próprio rio, este sendo mediador das relações de trabalho  

e sociais, bem como, da forma com que são desenvolvidas as atividades por meio dele. Os 

horários, as técnicas, o estar no rio, são possíveis pela relação de respeito existente entre o 

pescador e o rio. 

Para Matoso (1989) com as intensas modificações na sociedade capitalista surge 

um novo trabalhador, mais completo e mais funcional para o mercado capitalista, mais 

individual e mais habilidoso no processo de produção das mercadorias. Com isso, a  

concepção de trabalho torna-se frágil e o cenário produtivo conduz a uma flexibilização no 

próprio mercado de trabalho e nas relações de trabalho. 

Fatores relevantes para o processo de reestruturação da produção, que é vista 

através do desemprego e da implantação das máquinas no lugar dos homens. “Trabalho pra 

mim é tudo aquilo que a gente faz e consegue sobreviver, não importa o quanto à gente 

ganha, dando pra viver tá bom”. A fala do Senhor Rosalino, pescador de 62 anos do Bairro 

Sagrada Família nos mostra uma nova concepção sobre o trabalho: a experiência. Experiência 

de quem já vivenciou grandes dificuldades, de quem já passou fome, mas nunca perdeu a 

esperança. “Morava na Bahia, vim pra cá aqui não tinha quase nada. Desde pequeno eu 

pescava com meu pai. Mas já passei fome quando a gente não conseguia pescar. Mas isso me 

ensinou o valor das pessoas”. 
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A lembrança dos tempos difíceis estava expressa não só nas falas gravadas, mas  

na água que escorria os olhos e trazia a tona, todas as dificuldades enfrentadas anos atrás. O 

valor das pessoas, como apresenta Rosalino foi o que alimentou ele e sua família durante 

muito tempo e ele orgulhosamente nos conta que “as pessoas dão valor as coisas erradas, o 

mais importante a gente encontra quando menos espera”. 

O trabalho pode ser evidenciado nas coisas mais simples às mais complexas. Na 

Vila dos Baianos, o trabalho é desencadeado no mutirão de mulheres descascando mangas 

para fazer polpa, no mutirão de homens reunidos para tecerem uma tarrafa, no ato de jogar a 

tarrafa dentro do rio, no arrumar a casa, varrer um quintal, no conversar com o outro que vem 

de fora e contar sua história de vida. Muitas vezes as pessoas do lugar nos questionavam “mas 

porque você quer saber isso?”, “pra que isso é importante?”, e num desprendimento nos 

contavam suas histórias e lutas diárias. 

No Bairro Sagrada Família, o trabalho pode ser encontrado na Irmã Judite lendo o 

Evangelho de cada dia e dialogando com as mulheres, no compromisso que essas mulheres 

assumem em participar semanalmente dos encontros e partilharem suas experiências, da ponte 

que Seu Pedro Verde realiza com as firmas que contratam os pescadores e outros homens de 

São Francisco, da busca dos pescadores por trabalho, seja por meio se Seu Pedro Verde ou de 

migrações individuais para as cidades grandes. 

Por volta da década de 1990 o trabalho ganha características fundamentais e que 

são importantes na compreensão do processo migratório: a) passa a existir maior concentração 

de trabalhadores nos setores de comércio e serviços; b) aumento dos deslocamentos dos 

trabalhadores de profissões formais para atividades sem relação com    a qualificação anterior; 

c) declínio no nível do emprego; d) o aumento significativo de trabalhos informais; e) 

aumento de empregos atípicos de curta duração ou emprego em tempo parcial. 

As mudanças no mundo do trabalho configuram-se em duas concepções. De um 

lado, “a redução da classe operária tradicional e, de outro, a crescente heterogeneização e 

subproletarização do trabalho decorrente das formas atípicas como o trabalho parcial, o 

contrato temporário, precarizado e a terceirização”. (PAULA, 2003, p. 51). 

Consequentemente, evidencia-se uma fragmentação do trabalho e com os 

processos migratórios, tais características ficam ainda mais evidentes, uma vez que os 

trabalhadores quando direcionados, passam a exercer funções que não estão capacitados para 

exercerem, e muitas vezes trabalham em péssimas condições, com salários que não condizem 

ao esforço desencadeado para tal atividade. 
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Um exemplo deste cenário pode ser visto nos trabalhos direcionados para as  

firmas de plantação e colheita de alho e cebola, muito comum em São Francisco. Pedro  

Verde, pescador aposentado, atua como o gerenciador entre as firmas e os possíveis 

trabalhadores, num papel conhecido como “gato”. Quando os pescadores “optam” pela 

migração para as plantações é porque não conseguem mais se manter através da atividade 

pesqueira. 

O universo das firmas é bem diferente do universo natural do qual os pescadores 

são acostumados a trabalhar, principalmente, por possuírem horários específicos de início e 

término de cada atividade. No entanto, para conseguirem trabalhar nas firmas os pescadores 

deixam suas carteiras de trabalho na casa do “gato”, neste caso do senhor Pedro Verde, como 

uma espécie de “fila” marcando o próximo grupo de pescadores a irem para as firmas, uma 

vez que a procura é muito grande. 

O calendário das migrações para firmas são de acordo com os tempos das safras, 

sendo em sua maioria de Junho à Agosto, e de Outubro à Março. Dessa forma, quando 

próximo ao período de trabalho, os pescadores começam a deixar suas carteiras de trabalho, 

para marcarem lugar e garantirem uma vaga. 

 

Ana Flávia: Seu Pedro Verde, mas como que é o negócio de deixar a carteira de 

trabalho para marcar lugar? 

Pedro Verde: (risos) uai minha fia, trabaio aqui em São Francisco tá cada dia mais 

difícil. O rio tá desse jeito aí... cada hora um querendo ser dono. Aí os pescador... 

num tem jeito, num pode entrar. Mais num é só pescador que procura aqui não, é 

tudo conto é de gente, porque nuis tempo de agora trabaiar nas firma tá bão  

demais, lá tem tudo. Oia na minha época nois drumia no chão, no relento, sem tê 

pra donde correr. Hoje ta mio demais, tem alojamento, comida boa, ai os homi tudo 

quer ir. Tem gente que deixou a carteira aqui têm mais de dois meses, pra mim 

guardar lugar. E toda hora minha fia, você pode ver que tem gente vindo procurar 

vaga pra ir trabaiar nas firma. Esse aí mesmo já veio aqui umas treis veis. 

 

Ana Flávia: E o senhor consegue trabalho pra todo mundo que te procura? 

Pedro Verde: Oia minina, quase sempre, porque as firma pega muito homi de uma 

vez... esse dia mesmo mandei uns 80 homi pra coiê alho lá em São Gotardo... aí as 

veis quando num dá pra ir tudo junto... vou mandando de poquim. Sempre tem homi 

querendo ir e as firma tem trabaio toda hora. (Depoimento concedido em entrevista 

para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Outubro de 2015). 

 

 
 

No depoimento de Pedro Verde podemos analisar as modificações que ocorreram 

no processo migratório, como também as condições em que os trabalhadores eram submetidos 

para realizarem o trabalho. Ainda que nos dias atuais as condições nos alojamentos das 

firmam sejam melhores, o trabalho realizado ainda é muito pesado e pouco remunerado. No 
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entanto, os processos migratórios de pescadores continuam a seguir pelos caminhos das 

plantações e das grandes indústrias. 

O ato de marcar lugar com a carteira de trabalho demonstra a forma com que os 

processos migratórios são desencadeados pelos pescadores, com grande procura em 

consequência dos problemas sociais e ambientais existentes na região. A representação do 

trabalho dessa forma segue os padrões de atividade desempenhada com fins lucrativos. No 

entanto, é na distinção da migração realizada que a representação se torna mais visível, onde  

as migrações para o exercício da pesca, ainda que ocorram em menor instância, caracterizam  

o trabalho livre e das relações homem e natureza, enquanto que as migrações destinadas para 

as atividades fora do eixo das águas representam o trabalho pesado e com regras e horários a 

serem cumpridos. 

Contudo, ainda há uma relação importante na representação do trabalho que é 

comum no pensamento dos pescadores. A pesca em determinados momentos é uma atividade 

pesada, que exige muito do corpo do homem pescador. Entretanto, esta é considerada livre 

pela autonomia de horários e técnicas permitidas ao pescador, diferentemente dos trabalhos 

em indústrias e firmas, em que o trabalho pesado é sentido e interpretado pela existência de 

regras e produção a serem desempenhadas. 

 

 

 

Caminhos de Águas 

 

 
 

Ana Flávia: Me fala um pouco sobre sua história de vida. 

Cristiane: Meu nome é Cristiane, tenho 37 anos e sou pescadora (risos). Moro aqui 

na Vila já tem tempo... deve ser uns 16 anos. Vim pra cá quando casei com Dão. 

Antes morava ali em Pintópolis mais meu pai e minha mãe. Lá era bom também 

sabe, mas ai eu casei... gosto muito daqui, mas quando nois chegamo aqui não era 

assim. Agora que a Vila ta desse jeito que você ta vendo. 

Ana Flávia: Vocês já saíram daqui e foram pra outro lugar? 

Cristiane: Você fala pra trabalhar né. Eu nunca fui não, mas o Dão já foi trabalhar 

nas firma... diz ele que não vai mais não (risos).. lá trabalha demais. Já sai pra 

pescar fora daqui da Vila... isso nois faz direto aqui. Vamo muito pro Urucuia ali... 

o povo chama muito de Barra do Urucuia. Mas tem muito pescador indo lá pra  

cima perto do rio das Velhas, sabe. Paracatu. Rio Paracatu. Porque aqui nas marge 

do Urucuia, aqui no São Francisco, quase num ta tendo mais peixe e aí não tem 

como manter a família. Nois aqui trabalha vendendo peixe também, e ta difícil. O 

povo procura, mais num tem. Tem pescador, aqui perto do rio Panderos, que tá 

largando a pesca e indo embora trabalhar em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. 

Quando a pescaria fecha a Florestal marca em cima pra num deixar os pescador 

pescar, porque é a época da desova. Nois tudo aqui respeita o tempo... mas tem 

pescador amador que vem aí pros ranchos que não tem nem aí, continuam  

pescando. Então é muito prejuízo pro peixe e pra nois que respeita. (Depoimento 

concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Outubro de 2015). 
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Os caminhos de águas na migração são caminhos em busca da realização da 

atividade pesqueira. Percebemos que o ato de se deslocarem para pescar em outros rios é uma 

forma de resistência de permanecerem no lugar, na pesca e nas interações com o meio 

ambiente das quais estão acostumados, uma vez que as relações são modificadas em outros 

processos migratórios. 

Para Cristiane, 37 anos, pescadora da Vila dos Baianos, a saída para outros rios é 

uma necessidade de subsistência em contrapartida a atual situação em que se encontra o rio 

São Francisco. Em seu relato é possível evidenciar que os processos migratórios para 

trabalhos em firma e/ou em indústrias e mesmo outros trabalhos nas cidades, é uma realidade 

comum e muito vivenciada entre os pescadores na atualidade. No entanto, ainda que 

represente outra forma de renda, após conhecerem o trabalho e passarem certo tempo na 

atividade, alguns pescadores como Adão, 47 anos, pescador da Vila (o Dão, o seu marido 

como se refere em seu depoimento) não querem voltar para os trabalhos nas firmas, por 

caracterizar uma lógica muito diferenciada da qual estão acostumados a viver, e o trabalho é 

considerado pesado seguindo regras bem estabelecidas. 

Inúmeros são os fatores que hoje acarretam as migrações dos pescadores, e são 

ainda mais vastos quando relacionados aos deslocamentos para outros rios. Em épocas 

passadas, os períodos de estiagem e a consequente representação das secas juntamente com os 

auxílios estatais por meio de políticas de combate à seca na região foram incentivadores e 

percussores dos intensos fluxos migratórios na/da/para outras regiões. As águas do rio corriam 

levando esperanças, medos, ansiedades, preocupações e pessoas a novos destinos, novas 

realidades. 

Nas últimas décadas foram vários os migrantes que na região Norte Mineira se 

instalaram e estabeleceram passagem através dos vapores em busca de trabalho, de lugares 

melhores para reprodução da vida. Neste período os processos migratórios eram marcados 

pelas péssimas condições de viagem em que os sujeitos migrantes eram submetidos por  

saírem de seus lugares de origem, “expulsos”, “fugidos”, “retirados”. 

 

Ana Flávia: Seu Coló e como eram as viagens nos vapores nessa época? 

Coló: Ixi (pausa) as viagens nos vapores era muito cansativa e a gente passava por 

muita dificuldade. Tinha pessoa de todo jeito no mesmo lugar e a comida às vezes 

não dava pra todo mundo. Vi muita gente morrer de doença e ficar nas paradas de 

um lugar pra outro. Muita gente ficava nas comunidades na beira do rio. Mas não 

tinha jeito, era o único jeito da gente retirar. Era pelo rio. 

 

Ana Flávia: E como eram os espaços dentro dos vapores? 

Coló: Oh minina, até fez eu lembrar de tanta coisa. Não tinha espaço pra todo 

mundo. Era muita mercadoria, produto que as pessoa levava nos vapor. Muita coisa 
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era pra ficar nos lugar mais distante... (pausa) e quando mais longe era sua viagem, 

maior era o sofrimento. Por isso muita gente não dava conta e ficava no meio do 

caminho. Quando minha muiê e a famía dela veio pra cá mesmo, eles demoraram 

dias e tiveram q deixar muita coisa pra trás porque num dava pra trazer. A gente 

viajava era como ele dizia de “segunda classe”, tinha só as rede pra poder esticar o 

corpo. Era muita gente pra fazer muita coisa... ai muita gente pegava doença. Essas 

cidade que a gente conhece de beira de rio ai mesmo, ficou cheia por causa desse 

povo que vinha nos vapor. São Francisco mesmo é assim... as pessoas fugindo da 

seca e da enchente vinha tudo pro lado de cá. Aqui virava um Deus nos acuda 

(risos). (Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de, 

outubro de 2015). 

 

 

 

Podemos afirmar com clareza dos fatos e das narrativas de tantos pescadores, que 

o rio São Francisco foi um dos principais caminhos utilizados nos contextos migratórios, 

transportando não só mercadorias, mas as pessoas e suas esperanças, medos e expectativas.  

Na narrativa de Seu Coló, que presenciou os processos migratórios nos períodos de seca e 

cheia, as dificuldades enfrentadas pelos retirantes, bem como, os vários migrantes que ficaram 

pelo caminho e não completaram a viagem, modificou os cenários sertanejos por meio da 

construção de espaços de vida nas cidades de beira rio, o que possibilitou o crescimento e 

urbanização de muitas cidades ribeirinhas. 

No trânsito de um lugar ao outro, novos vínculos eram estabelecidos e criavam-se 

também novas perspectivas de vida nos lugares de destino. Este é um contexto em que as 

migrações ocorriam de forma permanente como caminho de reprodução da vida, 

diferentemente das migrações na atualidade. Sempre há possibilidade de o processo  

migratório tornar-se permanente, no entanto, para os pescadores de São Francisco as 

migrações para as cidades e firmas são caracterizadas enquanto temporárias, possuindo tempo 

específico de retorno, ainda que durem anos o processo. Quando as migrações ocorrem pelo 

rio, elas podem ou não ser permanentes, embora nos trabalhos de campo realizados, nenhum 

caso específico tenha sido evidenciado. 

As migrações pelo rio passaram a ser referentes aos processos de mobilidade de 

pescadores artesanais, que seguindo o curso dos rios, buscam os melhores lugares para 

realização da atividade pesqueira. A própria formação da Vila dos Baianos como o nome já 

identifica, ocorreu por um processo migratório de pescadores artesanais, que vindos de 

Remanso/BA em busca de lugares onde a realização da pesca fosse melhor, se instalaram no 

sertão norte mineiro em São Romão e construíram uma vida pautada nas dinâmicas naturais 

entre as cheias e secas do rio. 

Percebendo que a região e o lugar eram propícios para a pesca, os pescadores 

trouxeram toda a família, que navegaram durante dias pelo vapor, para aportarem em terras 
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mineiras. Contudo, ao chegarem ao sertão norte mineiro o primeiro lugar que se instalaram foi 

em São Romão, no entanto, com a enchente de 1979 retiraram para uma ilha no meio do rio 

São Francisco. Só mais tarde com as dificuldades entre as cheias do rio, que se retiraram para 

o lugar que hoje é conhecido como Vila dos Baianos. 

No contexto migratório pelas águas dos rios, o processo de formação do Bairro 

Sagrada Família também foi desencadeado por um processo migratório de retirantes 

nordestinos, que expulsos de suas terras pelas águas na enchente de 1979 seguiram viagem 

pelo rio e encontraram uma forma de resistirem aos impactos causados com a cheia e com a 

“expulsão” de suas terras. Construíram suas dinâmicas em função do rio São Francisco, e 

como já realizavam a atividade pesqueira em seus locais de origem, seguiram se adaptando as 

formas de manejo dos pescadores da região e constituíram um bairro de pescadores. 

Com isso, o processo migratório pelo rio pode ser entendido como meio de 

subsistência, mas também como uma resistência de permanência no lugar e na atividade 

pesqueira. Migram para continuarem exercendo a pesca e prorrogando os outros processos 

migratórios, no caso dos pescadores artesanais. Através dos processos de formação da Vila e 

do Bairro e dos relatos dos pescadores, fica evidente que se a saída é inevitável, que ela ocorra 

para outros rios, para que os pescadores possam continuar em seus modos de vida. 

Nesse entendimento, Seu Coló, 68 anos, nos apresenta alguns de seus processos 

migratórios pelas águas: “Já fui pescar em tanto lugar minha filha. São Romão, Barra do 

Urucuia, Manga e até em Pirapora. Só que em cada lugar desses é um jeito de pescar 

diferente. Cada lugar tem seu jeito próprio”. 

Os deslocamentos dos pescadores pelas águas do rio trazem para a compreensão 

do processo migratório as relações estabelecidas entre pescador e o próprio rio, bem como, as 

relações sociais originadas pela migração nas localidades de destino. Ao caracterizar que em 

cada lugar há uma maneira distinta de realizar a pesca, comprova a interação dos pescadores 

com o ambiente natural, como também as relações desencadeadas entre os próprios 

pescadores por meio das técnicas de manejo. 

Apesar de existir um vasto universo disponível para os processos migratórios 

originados pelas águas do rio, os pescadores de São Francisco possuem como principais 

destinos São Romão e Barra do Urucuia, que são lugares próximos e que já possuem certo 

conhecimento das localidades de pesca e das técnicas necessárias para a captura de cada 

pescado. 
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Ana Flávia: Quando você vai pescar fora da Vila, para onde costuma ir? 

Cláudio: A gente vai mais aqui pra cima, em São Romão e Barra do Urucuia. É 

pertinho. Só pegar o barco e ir. Lá a gente já sabe o que pode e o que não pode. 

Onde a gente consegue pegar peixe e onde não dá. É muito difícil um pescador ir 

sozinho quando vai lá pra cima. Sempre vai de dois no mesmo barco, ou mais de um 

barco... Quando a gente chega lá, costuma passar o dia todo, ai já leva comida e 

água de casa, que é pra não atrapalhar a pesca. Volta só de tardizinha, quase de 

noite. Só que agora tá complicado até pra ir ali tentar pescar, porque o rio ta baixo 

demais, e às vezes a gente gasta muito comprando gasolina, que ta caro, e quando 

volta não consegue pegar nada. Ai fica complicado. Mas a gente sempre ta tentando 

a pesca, não tem jeito. É como a gente vive por aqui. (Depoimento concedido em 

entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de, Maio de 2015). 

 

 

 

Podemos apreender que os processos migratórios pelo rio ocasionam nos sujeitos 

migrantes uma forma de pertencimento com o lugar de origem, uma vez que migram para 

reafirmarem esse lugar e as práticas sociais construídas neste mesmo espaço. Contudo, as 

dificuldades advindas das transformações no ambiente natural e social são muito presentes 

nos discursos e na própria realidade do sujeito migrante, que vivenciam tais dificuldades na 

lida diária, como é o caso dos pescadores artesanais. 

Dessa forma, ao relatar as dificuldades e os gastos nos deslocamentos para a  

pesca, Cláudio nos permite compreender que as migrações para outros rios estão se tornando 

difíceis e inapropriadas, uma vez que se gasta mais do que capturam peixes. Nesse sentido, os 

pescadores acabam ficando sem oportunidades de pesca em outras localidades, tendo seus 

lugares de origem como única opção e os processos migratórios por terras para renda familiar. 

 

 

 

Caminhos de Terras 

 

 
Ana Flávia: Qual a sua idade? Me fala um pouco sobre sua história de vida. 

Danilo: Tenho 19 anos. Moro aqui na Vila desde que me entendo por gente (risos) 

Eu pesco muito. Quando ta ruim de peixe eu saio pra trabalhar fora. Igual ano 

passado mesmo, tava ruim de peixe eu sai pra trabalhar fora. Acabei de chegar de 

São Paulo. Eu to esperando sair outro serviço ai pra mim voltar. To esperando dois 

serviços. Um em Brasília e outro em Belo Horizonte. Ta faltando o pessoal me ligar. 

Um é pra trabalhar na pizzaria e o outro é pra trabalhar em frigorífico de peixe. O 

de Belo Horizonte que é pra mim ir, quem arrumou foi o Marcelo, ele tem um  

rancho ali, ele foi lá e arrumou. O de Brasília foi um primo meu. Ele ta morando lá, 

ta trabalhando na pizzaria, ele falou que ia mandar uns embora lá e ia ligar pra 

mim. 

 

Ana Flávia: E você gostou de trabalhar fora? 

Danilo: Quando eu fui o que eu mais gostei foi porque eu tinha vontade de conhecer 

lá, e lá mesmo eu fiquei trabalhando. Mais fui mais porque não tava conseguindo 

pegar peixe igual pegava antes. Tinha semana que eu chegava a fazer uns R$ 500 

reais só de peixe. Por esses tempo é que a pesca ta ruim desse jeito... Fui   trabalhar 
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mais meu irmão fazendo forro PVC. Era um trabalho até bom de fazer... não era 

igual os trabalho nas firma. 

 

Ana Flávia: Você já trabalhou nas firmas: 

Danilo: Já... assim que eu fiz 18 anos eu fui. Mas o trabalho lá num é bom não. É 

trabalho demais que dão pra gente a fazer. Cada hora é hora de uma coisa... eu fui 

pra essas firma de alho... lá você tinha que pegar alho demais. 

 

Ana Flávia: Quando esteve fora na firma e em São Paulo, tinha alguma 

preocupação? 

Danilo: Me preocupava com a família aqui e a de lá também. Porque a gente 

acordava muito cedo e cada um ia trabalhar em um lugar. Eu penso sair daqui só 

pra trabalho mesmo. Sentia falta da família e da pescaria. Lá trabalhava até final  

de semana pra não ficar parado. Quero construir minha família aqui mesmo. 

(Depoimento concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Maio 

de 2015). 

 

 
 

Conforme evidenciado pelos pescadores em seus relatos, o processo migratório 

ocorre por duas vias: pelas águas, caracterizando a migração para outros rios e realização da 

pesca; e por terras, para as cidades grandes e firmas, no desenvolvimento de atividades 

informais, como por exemplo, pedreiro, auxiliares de pedreiro, garçons, dentre outros. São 

deslocamentos que ocorrem através da degradação do rio São Francisco e pela falta de 

políticas públicas eficazes que atendam as populações ribeirinhas resultando em suas 

permanências nos lugares de origem. 

O processo vivido pelo pescador Danilo, de 19 anos, da Vila dos Baianos, nos 

ajuda a compreender a migração por meio da dicotomia em estar aqui e estar lá, comum entre 

os migrantes sertanejos. Embora o processo tenha sido estruturado pela falta de peixes e pelas 

redes de relações estabelecidas com outras pessoas e/de outros lugares, o pertencimento com  

o lugar de origem e com a atividade pesqueira permanece, caracterizando a migração 

enquanto temporária. 

Os fluxos migratórios na região Norte Mineira ganharam maior evidência a partir 

da construção das estradas, onde se mudou a forma de deslocamento dos migrantes rurais, que 

deixaram de ser através dos vapores e trens de ferro, para ocorrerem via caminhões de “paus- 

de-arara” e mais tarde de ônibus. “Através da rodovia Rio-Bahia, construída em 1949 e 

pavimentada em 1968 eram realizadas as viagens que daria acesso as grandes cidades” 

Período que pode ser compreendido como uma busca pela integração da economia do país nos 

processos globais, originando uma “estabilidade financeira”. (PAULA, 2009, p. 113). 

No entanto, a problemática do desemprego, diferentemente da concepção fordista 

em que quanto maior o investimento, maior a produção, maior é o nível do emprego, é um 

fenômeno global que atinge todos os setores da sociedade, manifestando de acordo com as 
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particularidades de cada lugar. Considerando Santos (1999, p. 12), “cada lugar é a sua 

maneira, o mundo”, ou seja, manifesta-se também no local, fenômenos de ordem global (...) 

“a uma maior globalidade corresponde uma maior individualidade”. 

É através deste contexto de construção de estradas e do emblemático desemprego, 

juntamente com as questões sociais que norteiam a região, que as migrações sertanejas são 

desenroladas em suas várias conjunturas. Nesse sentido, a migração por terras representadas 

neste trabalho pelos pescadores artesanais, é a atual migração vivenciada em São Francisco, 

aqui retradas por meio dos espaços urbano e rural. 

No espaço rural, a Vila dos Baianos nos apresenta a migração em sua intensidade 

por meio dos diversos deslocamentos desprendidos no dia a dia. As idas e vindas para São 

Francisco para realizarem atividades, como feiras, consultas, escola de ensino médio, dentre 

outros, representam as relações estabelecidas entre os espaços rural e urbano, assim como, a 

dependência de alguns recursos. Dessa forma, a mobilidade espacial está presente nas 

dinâmicas do dia a dia e nas pequenas relações estabelecidas entre os indivíduos. 

No estar lá e vivenciar o cotidiano dos pescadores, bem como, através de seus 

relatos, foi possível identificarmos alguns fatores que resultam em seus deslocamentos. A 

partir do que encontramos na Vila e do que eles costumam buscar em São Francisco, ficam 

evidentes as relações com o espaço urbano. 
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FIGURA 15 – ORGANIZAÇÃO DA VILA DOS BAIANOS 

 

O QUE TEM NA VILA O QUE BUSCAM FORA 

- Animais domésticos e de consumo; 

- Plantas com funções medicinais, pés de frutas 

(manga, acerola, tangerina, caju, juá de boi, 

jatobá, coco, amora, etc.). 

- Plantações para complementação econômica e 

alimentícia (abóbora, mandioca, batata doce, 

milho, melancia, alface, cebolinha, quentro,  

feijão, etc.). 

- Rio São Francisco – contribui para irrigação das 

pequenas plantações, realização da atividade 

pesqueira, modos de vida da população local, bem 

como, as relações sociais existentes. 

- Capela (mantêm fervorosa a fé dos pescadores). 

- Ranchos e Pousadas de Pesca Amadora (maior 

fluxo em nos períodos de férias). 

- Consultas Médicas. 

- Remédios. 

- Fazer a feira (compra de alimentos necessários 

para passar o mês). 

- Escola (as crianças saem para estudar em 

Retiro, povoado mais próximo; e para São 

Francisco para estudarem o ensino médio e 

superior). 

- Gasolina (para os barcos a motor). 

- Trabalho (firmas de plantação e colheita de alho 

e cebola; trabalhos em indústrias nas cidades de 

grande e médio porte; ou quaisquer outros tipos 

de trabalho que não seja a pesca). 

- Roupas e Calçados. 

- Lazer (ir para a cidade). 

Fonte: Elaborado por ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de. 2016. 
 

 

 

As migrações são ocasionadas por diversos fatores que  desencadeiam 

necessidades a serem supridas, como a busca pelo trabalho, o sair para fazer a feira ou ir ao 

médico. Cada vez mais as migrações passam a ocorrer em função da reprodução do capital, 

seja este por meio das forças produtivas (o homem) ou por meio das forças sociais 

(necessidades de subsistência) nos centro urbanos. São poucas as relações estabelecidas no 

lugar que não impulsionam qualquer tipo de mobilidade. 

Na Vila dos Baianos, os deslocamentos ainda são percebidos no receber água 

potável (dois em dois dias) e na saída das crianças para a escola em Retiro, comunidade 

próxima, representando as dinâmicas sociais que foram construídas ao longo do tempo, de 

acordo com as necessidades. Contexto que nos mostra que as cidades estão estruturadas em 

função do meio rural e das relações estabelecidas entre ambos os “mundos”. 
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Ana Flávia: Quando vocês precisam de algo que não tem na Vila, como vocês 

fazem? 

Cristiane: Ai a gente vai pra São Francisco. Quase todo dia tem gente lá... é  

fazendo feira, indo em médico... essas coisas que aqui na Vila nois não tem. Mas eu, 

eu não gosto muito de ficar indo lá não. Tenho preguiça (risos)... tudo que a gente 

quer fazer lá demora. Se é pra ir no médico demora pra marcar, demora pra ser 

atendido...e o que era pra ser rápido, não é. De manhã cedim, você pode sair pra vê 

as pessoas que vai pra lá. Sai junto com o ônibus que leva os menino pra escola. Ai 

deixa a gente lá na rodoviária, e volta só de tarde... quando a gente tem que ir 

mesmo, acaba perdendo o dia todo lá. (Depoimento de Cristiane, 37 anos, 

pescadora da Vila dos Baianos, em entrevista concedida para ARAÚJO, Ana Flávia 

Rocha de; outubro de 2015). 

 

 
 

A relação profunda e rotineira dos pescadores com o rio e a terra faz com que 

estabeleçam uma dependência nas atividades e interações desenvolvidas por meio das 

dinâmicas naturais. Quando por alguma razão esta relação é interrompida, modificam-se os 

laços de pertencimento e originam-se novas relações. Nos deslocamentos dos pescadores da 

Vila para São Francisco, como caracteriza Cristiane, novas relações são estabelecidas e 

seguem às necessidades dos pescadores. 

“Somos pescadores e lameiro”. Configura-se na repetição e confirmação das 

práticas de trabalho realizadas no cotidiano. O dia a dia partilhado, o manejo comum, o estar 

em contato com o rio e a terra, afirmam a realidade encontrada na Vila onde os depoimentos 

representam “o mundo visual” que percebemos. A tradição no trabalho, na partilha e na 

reciprocidade, no viver na/da Vila, realizar nos locais de vida o trabalho e os mecanismos de 

produção dos alimentos, nos conflitos diários entre os espaços urbano e rural que  transcorrem 

o momento presente, os identifica como homens e mulheres que tem a vida ligada a terra e ao 

rio. “Raízes que fazem que terra e água sejam indissolúveis pela sobrevivência humana no 

lugar” (PAULA, 2009). 

Na atribuição da identidade nos tornamos sujeitos que em nossas histórias 

fazemos atribuições do ser com o lugar de viver, e que na Vila dos Baianos é representado 

pelo tempo que vivem em função das formas de cultivo e tempo de pesca, com as chegadas e 

partidas que fazem com o que o lugar e o tempo sejam sentidos de forma dicotômica, no 

embate entre o estar aqui e estar lá. Em viver espaços diferentes, possibilitando novas 

experiências, novos aprendizados. 

Nos caminhos de terras, os pescadores vão seguindo, vivenciando novas 

perspectivas, novos trabalhos e uma nova forma de encarar o “mundo da vida”, que é sentida 

na forma do trabalho que não é o trabalho realizado no rio, nas relações das pessoas umas  

com as outras, no tempo antes marcado pela natureza que deu lugar ao tempo do mercado, e 
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no estabelecimento de regras de conduta e produção. Quadro que representa as migrações dos 

pescadores quando desencadeadas paras firmas, como nos relata Adão, 47 anos, pescador da 

Vila dos Baianos. 

 

 
Ana Flávia: Você já saiu para trabalhar fora? 

Adão: Já. Já fui pra essas firma que planta alho e cebola. 

 

Ana Flávia: E como era o trabalho lá? 

Adão: Ah era bem diferente da vida que nois é costumado a levar aqui na Vila. 

Primeiro vai um tanto de homi pra lá, cada vez é mais gente que esse povo leva. 

Quando nois chega, eles já vão tudo falando o que pode e o que não pode fazer. 

Joga a gente num tal de alojamento... ai dorme aquele tantão de homi num lugar só. 

O lugar de ficar até que é bonzim... tem cama, o banheiro é limpim e tem umas muiê 

lá pra fazer a comida. Mas ah, sabe, eu não gostei de ir pra lá não. Eu gosto do 

trabalho é aqui no rio... sem ter gente dizendo as coisas que a gente tem q fazer. 

(risos)... lá nois acordava cedo, cedo... tomava o café e ia roçar. Ai era a gente 

capinando e outros homi olhando a gente trabaiar. (pausa) nas firma nois fica  

muito tempo fora de casa... é 45 dias trabaiando com a enxada. E tem que trabaiar 

muito (risos) pra conseguiro dinheiro lá. 

 

Ana Flávia: Mas Adão, porque você foi trabalhar na firma? 

Adão: O tempo tava ruim de peixe e nois precisava de dinheiro pra arrumar o 

teiado da casa... porque daqui uns dias vem a chuva, ai não tinha jeito. 

 

Ana Flávia: E do que você mais sentiu falta na época que você trabalhava na 

firma? 

Adão: Ah minina. Eu sou pescador né. Da minha famía e do rio. É só quando nois 

sai de casa que nois sabe o que tem. Mas as vezes a gente tem que sair mesmo  

assim. 

 

Ana Flávia: Mas porque Adão? 

Adão: Porque viver da pesca hoje só num dá. Antigamente nois vivia e vivia bem. 

Hoje nois pega um pexim aqui outro dia num pega...e num tem como vender. A sorte 

nossa aqui da Vila é que os pescador quase tudo tem roça ali do outro lado, porque 

ajuda né. Mais viver só de pesca nois num consegue mais. (Depoimento concedido 

em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Outubro de 2015). 

 

 

 

O trabalho nas firmas é considerado oposto ao trabalho realizado no rio. A 

presença de horários pré-estabelecidos, assim como, o ritmo do trabalho realizado, é a 

característica mais relatada pelos pescadores, que evidenciam a diferença no processo de 

produção em ambos os espaços (rio e firma). 

Os ciclos de vida para os pescadores são ciclos bem definidos pelo mundo da 

natureza, onde o rio dita o momento de pesca, os lugares de peixe, o momento de descanso, 

assim como, a hora de partir. Na Vila dos Baianos a percepção do tempo acompanham as 

lógicas do mundo rural, pautada não somente na natureza, mas, nas interações dos indivíduos 

uns com os outros. 
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Dessa forma, a migração é um processo difícil para os pescadores, que envolve  

em seu contexto adaptação e construção de novas relações sociais, além de exemplificar a 

velha representação, em que os indivíduos não qualificados e especializados conforme 

exigência do mercado de trabalho são sujeitos aos trabalhos com menor porcentagem de 

remuneração e maior carga de trabalho. 

Nesse contexto e do entendimento dos espaços urbano e rural, os processos 

migratórios nos apresentam uma nova percepção que pode ser encontrada tanto na Vila  

quanto no Bairro. As migrações quando realizada por pescadores mais experientes (mais 

velhos) são migrações exclusivamente temporárias, em que o objetivo principal é garantir 

alguma renda para retornar para o lugar de origem e suprir as necessidades da família. Na 

maioria das vezes, o dinheiro da migração é destinado para compra de mantimentos 

(alimentos) e algum outro bem material de extrema necessidade, como roupas,  material 

escolar e melhorias na casa. 

Quando as migrações são realizadas por pescadores mais jovens, ela pode ser 

temporária ou definitiva, e por não terem família (mulher e filhos) o dinheiro adquirido é 

destinado para a compra de bens materiais, como um tênis da moda, roupas de marca, óculos 

escuros, uma moto ou um carro. “Fui pra São Paulo pra conseguir um dinheiro pra mim e 

pra ajudar minha mãe aqui. Trabalhei fazendo placas de ardósia. Fiquei lá mais ou menos 

um ano, ai tive que voltar” (Depoimento de Danilo, 19 anos, pescador da Vila dos Baianos, 

concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana Flávia Rocha de; Maio de 2015). 

Na fala do pescador podemos observar uma condição imposta no processo 

migratório evidenciado pela frase “tive que voltar”, caracterizando os diversos fatores 

responsáveis pela “desistência” da migração, podendo ser compreendido pela noção de tempo 

e espaço, a concepção de trabalho que é medida pela força braçal e com horários  

estabelecidos, a vida corrida nos grandes centros urbanos, e, sobretudo, o alto gasto para se 

viver na cidade grande. 

Numa concepção diferenciada, muito em função das relações existentes nas 

cidades, apesar da sua referência rural, o Bairro Sagrada Família nos apresenta os processos 

migratórios intermediados pelo Pedro Verde, que atua como “gato” no bairro e no próprio 

Município. 

Daniel, de 27 anos, pescador do bairro, nos revela que o trabalho nas firmas foi 

modificado com o tempo, facilitando e consolidando um maior fluxo de pessoas. Segundo ele, 

“as firmas tão proporcionado o que as cidades não conseguem fazer, que é dá emprego pra 

quem procura... apesar de ser um trabalho pesado, é um trabalho... principalmente pra quem 
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não tem nenhum”. Dessa forma, percebemos que a migração vem sendo desencadeada pela 

impossibilidade de outros trabalhos nos lugares de origem, resultando numa “expulsão” para 

os lugares destino. No entanto, a vontade de permanecer no lugar continua. 

Nesta vertente, compreendemos que o processo migratório concentra-se na 

unidade familiar, esta vista através de uma pessoa que migra, ou de um conjunto de pessoas 

que “optam” pela migração familiar. Temos o hábito de pensar a migração apenas na 

percepção daquele indivíduo que parte, que está fora do seu lugar de origem e esquecemos 

que este mesmo indivíduo ao migrar deixa uma esposa, uma mãe, filhos, e toda uma dinâmica 

familiar que é tão importante quanto o próprio ato de partir. As dinâmicas da casa são 

desconstruídas pela ausência e reconstruídas de acordo com as necessidades e desempenho  

das tarefas, daquele que partiu e se encontra ausente-presente até o seu retorno. Partir. 

Retornar. Migrar não apenas se pôr em movimento à procura da realização de um objetivo 

idealizado. Migrar é também quem assume o lar, a morada da vida, as responsabilidades 

daquele que partiu e reestrutura uma nova dinâmica familiar até o retorno de quem foi, e as 

dinâmicas retomem suas projeções. 

Martins (1997) em suas reflexões sobre fronteira nos apresenta um dos maiores 

erros na compreensão do que vem a ser a frente pioneira, idealizando e compreendendo o 

processo apenas na perspectiva do conquistador, daquele que está à frente do processo. 

Quando na verdade a essência do processo se encontra na vítima e nas desconstruções e 

reconstruções desencadeadas por ela mediante o processo de frente de expansão. É a partir 

dessa lógica que o processo migratório tem e deve ser compreendido, como uma ponte de 

ligação entre os que partem e os ficam, pois da mesma forma que o processo ocorre para 

aqueles que partem, ocorre na mesma medida para aqueles que ficam a esperar. 

 

Quando meu marido ficou fora, eu tive que assumi a casa. Arrumava a  casa, 

cuidava dos meninos e também da nossa horta. Mas é aquela coisa, a gente nunca 

sabe quanto tempo ele vai ficar fora, então a gente tem que tomar conta das coisas, 

se não acaba ficando sem nada. Ele já saiu muito pra trabalhar... eu nunca fui. 

Sempre fiquei pra cuidar da casa. Mas é assim mesmo, um tem que ir pra tentar a 

sorte. (Depoimento de Dulcineia concedido em entrevista para ARAÚJO, Ana  

Flávia Rocha de; Outubro de 2015). 

 

 

O movimento de sair exige a aquisição de novos conhecimentos e de novas 

reformulações até mesmo na própria identidade que se vincula com novas formas de 

pertencimento. O movimento de ficar exige estratégias de resistência, que permitam resistir 

nos lugares de origem. Tentar a sorte se consolida como uma lógica do mundo moderno, onde 

as estratégias de mobilidade e permanência se cruzam com a mesma finalidade através do 
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processo migratório. Neste sentido, os deslocamentos espaciais possuem a capacidade de 

modificar e relacionar interações sociais de diferentes concepções, conforme explicitado 

acima na compreensão da migração através dos indivíduos que partem e aqueles que ficam. 

Entre chegadas e partidas o lugar visto como morada da vida vai se reconstruindo por meio 

dos deslocamentos, da lida cotidiana e das simbologias existentes nas interações dos próprios 

indivíduos com o meio, como é o caso do rio São Francisco que é protagonista nas dinâmicas 

sociais e de vida. 

Em sua maioria os destinos dos pescadores artesanais se concentram para São 

Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Montes Claros, Goiânia, São Gotardo e as cidades menores 

em torno das regiões de origem, por caracterizarem a possibilidade de realização dos sonhos:  

a busca pelo lugar de trabalho. 

Em conversa com pescadores que realizam o processo migratório ou já  

realizaram, e com o próprio Pedro Verde que é o responsável pela ponte entre os pescadores e 

as firmas, as plantações são todas em São Gotardo em Minas Gerais. Contudo, a firma que 

oferece trabalhos para plantações na região é a CASG – Comercial Agrícola São Gotardo, de 

um japonês (Massayoshi Mario Yamashita) que possui fazendas de plantação de hortaliças e 

cereais em quase todo o Brasil. Dessa forma, os locais de destino dependem principalmente 

das épocas de safra de cada contratação. Em sua maioria, as migrações para as firmas 

realizadas pelos pescadores são todas para a plantação de alho. Com isso, o lugar de destino é 

a Fazenda Santo Antônio, no Município de Rio Paranaíba/MG a mais ou menos 500 km do 

Município de São Francisco. 

Tão importante quanto o processo migratório é o lugar de destino e as condições 

para permanência do sujeito migrante. Para Pedro Verde, “é bom demais ir pra essas firmas 

ai. Lá tem tudo. Tem alojamento, tem comida e o cara não passa necessidade”. Na concepção 

de Daniel que migra “olha lá não é tão bom e nem tão ruim. A gente tem cama pra dormir, 

tem comida boa... mas o trabalho é pesado demais. E se a gente quer conseguir dinheiro 

mesmo, tem que trabalhar mais ainda”. 

Nos discursos podemos evidenciar o posicionamento de quem trabalha na 

organização das pessoas para irem trabalhar nas firmas e de quem realizada o processo 

migratório. Dessa forma, o trabalho se apresenta em duas perspectivas, ambas defendendo o 

“direito de trabalhar”. De um lado, o discurso de Pedro Verde demonstrando um processo 

migratório positivo e possível de ser realizado. Por outro lado, temos a concepção de quem 

está à frente do processo e vivencia-o em todas as suas dinâmicas, exemplificando as 

dificuldades oriundas do próprio ato de migrar. 
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Ainda que os processos migratórios se revelem complexos e tragam possíveis 

consequências para a vida dos pescadores, ainda é um meio de subsistência encontrado para 

sustentar a família e resistir aos impactos sociais e permanecerem em seus lugares de origem. 

“É partir sempre, e não chegar nunca” (MARTINS, 1997, p. 51). 

É através deste contexto, que os ciclos da vida se constroem e se consolidam por 

meio do território. O território é o símbolo de pertencimento que os pescadores possuem com 

o espaço, transformando-o em lugar. É suas interações e denominações com a natureza, a 

forma com que trabalham no rio, na terra, com que produzem seus alimentos, e com que se 

consideram pertencentes que caracterizam o poder do território. Ao migrarem, os pescadores 

deixam para trás esses vínculos e passam a incorporar novas formas de interações, como um 

processo de construção e destruição. 

Para Haesbaert (2004) esse fenômeno é considerado como desterritorialização e 

reterritorialização, onde o território está sendo construído e destruído ao mesmo tempo por 

meio do indivíduo. Dessa forma, os pescadores realizam estes processos em seus 

deslocamentos, desencadeando novas “amarrações” em seus lugares de origem e destino. 

 

 

 

Desterritorialização e Reterritorialização: Ciclos de Vida 

 

 

Podemos compreender tais fenômenos como uma ação de construir e destruir ao 

mesmo tempo. “O processo de desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o 

território (uma operação da linha de fuga)”; já a reterritorialização “é o movimento de 

construção do território”. (HAESBAERT, 2004, p. 127). 

O território nesse sentido pode facilmente ser desconstruído e reconstruído nos 

processos sociais dos indivíduos. Na medida em que há dentro do território ações, relações, 

forças produtivas e improdutivas, o território está sujeito a um movimento de des-re- 

territorialização, como descreve Haesbaert (2004). Dessa forma, o território para além de um 

objeto, de uma posse, é um ato, uma ação, um movimento que se repete e sobre o qual os 

indivíduos exercem controle, exercem relações de poder. 

No processo migratório de pescadores artesanais tais fenômenos podem ser 

evidenciados levando em consideração o motivo pelo qual desencadeou o processo  

migratório. Para os pescadores assim como a terra pode ser considerada um território, o rio 

também o é; com suas dinâmicas, seus processos de construção e de identificação. Nesse 

sentido, na medida em que o pescador opta por migrar para outro rio, ele origina um  processo 
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de desterritorialização com o rio o qual está acostumado a exercer suas funções, onde seus 

saberes se encontram; e inicia um processo de reterritorialização no rio o qual é o seu destino 

inicial, evidenciando um processo de construção de saberes e de relações. 

Da mesma forma, ocorre nos processos migratórios quando destinados aos centros 

urbanos. Os pescadores possuem um vínculo com o território o qual pertence, com relações 

sociais e de trabalho bem específicos. Quando migram desconstroem em certa medida essas 

relações e estabelecem novas formas de relação no território de destino. 

Tais movimentos também podem ser comparados à análise de Martins (1996) em 

relação ao processo de migrações temporárias no contexto de trânsito e transição. Para o  

autor, se a ausência é o núcleo de consciência do migrante, é porque ele ainda não realizou e 

não encerrou o processo de migração em seus dois momentos extremos: a dessocialização, 

nas relações sociais de origem, e a ressocialização, nas relações sociais de adoção. 

Dessa forma, o sujeito migrante se mantém na dualidade entre as duas 

socializações, de duas estruturas diversas em suas relações sociais. “Ele vive a marginalidade 

das duas situações. É sempre o que vai voltar a ser e não o que é. A demora desse reencontro 

define a migração temporária” (MARTINS, 1996, p. 50). 

Logo, o processo se baseia em construção e desconstrução das relações sociais 

para “inclusão” na sociedade capitalista, ou seja, para produção e consumo de acordo com os 

padrões de renda de cada individuo e até mesmo de grupos sociais. Nesse sentido, assim como 

o território é abordado em diversas perspectivas e cada uma dessas concepções adquire um 

tipo de territorialidade; o mesmo se apresenta aos processos de desterritorialização e 

reterritorialização, podendo abranger características econômicas, políticas, culturais ou 

sociais. 

Contudo, tanto o processo de desterritorialização quanto o de reterritorialização, 

ocorrem pelo fato dos indivíduos se identificarem de alguma forma com os territórios que 

desencadeiam tais processos. A migração torna-se então um verdadeiro ciclo da vida, onde o 

sujeito migrante vivencia o processo e seus fenômenos de dessocialização e ressocialização, 

assim como, os fenômenos de desterritorialização e reterritorialização, uma vez que o 

território é essencial no processo migratório, pois este desencadeia as relações sociais e as 

simbologias dos indivíduos com o lugar a que pertencem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Sou como o Rio São Francisco.  Faço no tempo viagens. No espaço da noite e do dia, 

Indo, fluindo às margens. 

Música São Francisco. Moraes Moreira. 1965. 

 

 

A proposta deste trabalho consistiu em analisar enquanto um processo, as 

migrações de pescadores artesanais no Município de São Francisco, Norte de Minas Gerais 

por meio da análise urbano/rural sobre a seguinte perspectiva: o foco urbano o estudo teve 

como lócus o Bairro Sagrada Família, e o foco rural, a comunidade Vila dos Baianos, 

compreendendo as motivações e os fatores que desencadearam a migração para as firmas de 

plantação e colheita de alho e cebola e para outras regiões e cidades, em busca de trabalho 

exercendo outras atividades, que não a pesca. 

Em São Francisco os processos migratórios dos pescadores ocorrem de duas 

maneiras distintas: por caminhos de águas e por caminhos de terras. Quando resultam em 

migrações de águas, compreendem a mobilidade para outros rios para continuarem exercendo 

a atividade pesqueira, sendo em sua maioria, migrações para rios próximos aos locais de 

origem, como por exemplo, rio Paracatu e rio Urucuia. Quando o processo é resultado da 

dificuldade de exercer a pesca e a falta de emprego no próprio lugar de residência, são 

migrações por caminhos de terras, evidenciando outras perspectivas no processo migratório. 

A “opção” de migrar seja através das águas ou por terras, têm se mostrado como a 

única “saída” dos pescadores artesanais para os problemas que assolam o Município de São 

Francisco, entre eles a falta de trabalho formal para a população nativa. Em seus relatos, são 

notáveis as transformações ocorridas nos tempos e espaços, onde os “tempos antigos” 

conforme caracterizado como os tempos passados, era uma época melhor de vivências e da 

própria atividade pesqueira. 

Quando caracterizam os “tempos de hoje” é evidente o pesar nas falas, nos gestos, 

no olhar, caracterizando a realidade vivenciada. É um tempo, em que as poluições de todas as 

ordens assolam não só os ambientes naturais, mas estão presentes em nossas casas, no próprio 

alimento que consumimos diariamente. 

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos pescadores está ligada a 

utilização do rio para projetos de irrigação que passaram a cercar não só as terras, como 

também as águas. São grandes empreendimentos agropecuários e de agroindústrias que 

utilizam as águas do rio para suas lavouras e para a conservação do pasto do gado. 
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A degradação do rio, o assoreamento, a baixa vazão, a falta de chuva, também são 

apontados como principais causas para o exercício da pesca nos dias atuais. No caso da 

comunidade rural da Vila dos Baianos, os pescadores ainda evidenciam o aumento de 

pescadores amadores oriundos dos grandes centros urbanos que constroem ranchos e clubes  

de pesca que desarmonizam as dinâmicas locais de vida social. As construções de ranchos e 

pousadas de pesca, que além de proibirem o acesso a certos lugares, assumem o lugar dos 

pescadores artesanais, que muitas vezes passam a exercer a função de guia, mostrando os 

melhores lugares de pesca, para obterem uma renda, já que as possibilidades da pesca estão 

cada vez mais difíceis. 

O Bairro Sagrada Família, assim como, a comunidade rural Vila dos Baianos, 

foram formados em meados da década de 1970 pela migração de nordestinos, que vindos de 

seus lugares de origem no contexto da cheia de 1979, construíram nas beiras do rio São 

Francisco novas dinâmicas de reprodução da vida e exercício da pesca. Dessa forma, ambos 

os espaços foram se desenvolvendo por meio da pesca e das relações estabelecidas do/no 

lugar. 

O ato de terem migrado neste contexto, estabeleceu uma concepção importante no 

entendimento da migração dos pescadores. A primeira geração de migrantes do Bairro e da 

comunidade rural, a Vila (processo de formação dos espaços) se refere à migração enquanto 

uma “retirada”, onde os próprios pescadores se consideram “retirantes”; denominação muito 

utilizada para as migrações oriundas da seca. Em contrapartida, a segunda geração de 

migrantes, que são os pescadores mais jovens, refere-se à migração enquanto uma “saída” em 

determinado espaço/tempo para o trabalho. Contudo, ambas as concepções não  são 

sinônimos, pois expressam a forma com que deixaram seus lugares de origem e não uma 

identificação. A retirada/retirantes em função da seca para a formação dos territórios, a 

expectativa era de não retornar; nas migrações/migrantes hoje realizadas, a expectativa é 

sempre o retorno. 

As migrações ocorrem não apenas migrações para o trabalho, são migrações para  

a sobrevivência e realização de outras atividades consideradas importantes, como por 

exemplo, a saída para aquisição de dinheiro para o casamento, para a reforma da casa, compra 

de moto ou carro, e principalmente para aquisição de dinheiro que permita permanecer no 

lugar de origem. Dessa forma, são migrações como resistência. 

Os processos migratórios do Bairro quanto da Vila são caracterizados por 

migrações temporárias, ainda que o tempo da realização do partir aconteça as vezes por anos 

seguidos; são migrações para o trabalho, com finalidade de retorno aos locais de origem.  Nos 
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lugares de destino, os pescadores por não possuírem qualificação profissional, desempenham 

funções nas plantações e colheitas, ou em atividades como pedreiro, auxiliar de pedreiro, 

pintores, trabalhos em indústrias de fruticultura e fornecimento de placas de ardósia e tijolos, 

dentre outros. Os destinos em sua maioria são as capitais: São Paulo, Goiânia, Brasília, Belo 

Horizonte e a cidade do Triângulo Mineiro de São Gotardo. 

Durante a pesquisa, em vários depoimentos, “os novos tempos” registrados como 

o tempo presente, são considerados “tempos ruins”, de falta de emprego, de falta de peixe, 

onde viver das/nas águas tem sido difícil. A esperança de dias melhores surge através dos 

empregos oriundos dos/nos processos migratórios. Já não possuem expectativas em relação à 

criação de novas políticas públicas de emprego que beneficiem as populações ribeirinhas e 

permita viverem em seus locais de origem. 

Os processos migratórios de pescadores artesanais analisados neste estudo 

comprovam que: 

 

1) – Os processos migratórios ocorrem pela dificuldade de exercerem a pesca em seus 

locais de origem e consequentemente da dificuldade de manutenção familiar pela 

pesca; 

2) – A degradação do rio São Francisco (baixa vazão, assoreamento, falta de peixe, 

projetos de irrigação, cercamento de terras e águas pelos fazendeiros) contribui para a 

saída dos pescadores de São Francisco para outras cidades e regiões, para trabalharem 

no mercado informal; 

3) – São migrações temporárias quando o destino são as cidades, e podem ser migrações 

permanentes quando seguem os cursos das águas na busca de outros territórios de 

pesca que podem se tornar territórios de vida, como outros municípios ribeirinhos na 

Bacia do rio São Francisco ou nos seus afluentes, como São Romão; 

4) – As migrações para as cidades, principalmente para os trabalhos em plantações e 

colheitas, ocorrem com maior intensidade pelos pescadores mais jovens, que não 

possuindo um núcleo familiar próprio para sustentar, buscam no processo condições 

para aquisição de bens materiais, como por exemplo, moto, carro e roupas da moda, 

dentre outros. Quando são realizados pelos pescadores mais experientes, são 

migrações exclusivamente para a manutenção do núcleo familiar (alimentação, 

melhorias na casa, estudo, dentre outros) que fica a esperar pelo retorno; 

5) Os que ficam nos lugares de origem a espera dos que foram, têm suas vidas também 

modificadas pelo processo migratório. 
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6) A falta de políticas sociais apropriadas para as populações ribeirinhas são um 

importante fator de contribuição nas migrações, que seguem trazendo consequências 

nas dinâmicas diárias dos pescadores e nos locais de destino através da grande 

quantidade de trabalhos informais e em condições precárias; 

7) – As saídas dos trabalhadores ocorrem de duas formas distintas: por meio do gato, que 

negocia os trabalhos (quantidade de pessoas, para onde, para que trabalho) com as 

firmas. A segunda forma são migrações independentes podendo ocorrer por meio de 

águas e terras, sendo em sua maioria migrações para as grandes cidades como, São 

Paulo, Brasília e Goiânia. 

8) – Os trabalhos desenvolvidos pelos pescadores nos processos migratórios são  

diversos: pedreiros, auxiliares de pedreiro, garçons, pintores, auxiliares nas empresas 

de fruticultura e de casas de construções, dentre outros. São trabalhos que exigem a 

força braçal; 

9) – São migrações de resistência. Resistência para continuarem em seus lugares de 

origem, para continuarem exercendo a atividade pesqueira, para seguirem seus modos 

de vida; 

10) – São migrações distintas e em períodos distintos. A primeira geração de migrantes 

refere-se ao processo enquanto uma “retirada”, considerando-se “retirantes”;  

expressão muito utilizada nos períodos da seca. A segunda geração de migrantes 

refere-se à migração enquanto uma “saída” em determinado espaço/tempo para o 

trabalho; 

11) – Os processos migratórios não desencadeiam uma forma de identidade. Os 

pescadores não se reconhecem enquanto migrantes, e sim, enquanto pescadores. 

 

Como dizia Guimarães Rosa (1986, p. 234), “Sertanejos, mirem e vejam o sertão é 

uma espera enorme”. Através das experiências, dos relatos de vida e luta dos pescadores de 

São Francisco a espera surge não apenas como algo que estar por vir, mas como uma 

resistência. Partir, voltar, partir, são funções de um processo que persiste no sertão Norte 

Mineiro. 
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APÊNDICE 

 

ANEXO I – ROTEIRO DE PESQUISA DE CAMPO (PRIMEIRA MONTAGEM) 

PARA ENTREVISTAS COM PESCADORES ARTESANAIS 
 

 
 

ORIGEM 

 
 Qual seu nome? 

 Qual sua idade? 

 Quando e onde nasceu? 

 Sempre residiu nessa localidade? 

 

 

MODOS DE VIDA 

 
 É pescador desde quando? 

 Gosta de ser reconhecido como pescador? Se não, como gostaria de ser reconhecido? 

 Como conheceu a atividade? 

 O que mais gosta na pesca? 

 Qual a sua dinâmica (saber-fazer) de pesca? 

 Consegue ou conseguia se sustentar só com a pescaria? 

 Qual sua relação com o rio São Francisco? 

 Qual o significado do rio na sua vida? 

 Qual a importância do rio para a região? 

 Como você enxerga a situação do Rio? 

 O que você acha que precisa para a pesca melhorar? Ou está boa? 

 O que é um pescador artesanal? 

 Qual é a diferença de um pescador artesanal para os outros pescadores? 

 Continua na atividade pesqueira? 

 O que a pesca representou/representa? 

 Tem outro tipo de renda? Qual? 

 Existe algum tipo de tradição entre os pescadores? 

 Qual a diferença entre os pescadores hoje para os pescadores de antigamente 

 Do que mais sente falta do passado? 

Objetivos: Compreender os modos de vida; suas origens e seus processos de 

deslocamentos (migração). 
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DESLOCAMENTOS 

 
 Sabe o que é migração? Para você o que seria? 

 Já realizou este fenômeno em algum momento? 

 Qual o motivo da migração? 

 Quais trabalhos são oferecidos quando migra? 

 Para onde? 

 Quais as condições de trabalho? 

 Onde fica? 

 O que come? 

 Já migrou quantas vezes? 

 O que mais gostou quando saiu? E o que não gostou? 

 Foi sozinho ou com alguém da família? 

 Se pudesse levava a família? 

 Ficou fora por quanto tempo? 

 Adquiriu algum bem material na época em que esteve fora? 

 Tem casa própria? 

 Se não, conseguiu constituir casa própria com a migração? 

 O que melhorou depois da migração? 

 Na época em que esteve fora, o que mais te lembrava sua casa? 

 Como é o trabalho em outros lugares? 

 Como é trabalhar sem ser pescador? 

 Qual era sua maior preocupação quando esteve/está fora? 

 E a família? Como reage nesta situação? 

 Gostaria que seus filhos saíssem daqui? Por quê? 

 Quando esteve/está fora do que mais sente falta? 

 Como era a comunicação com a família? 

 Chegou a voltar/volta em alguma época /data específica? 

 Pensa em migrar de novo? 

 Por quê? 
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IDENTIDADE 

 
 Como define o lugar que você vive? 

 O que mais gosta no seu lugar? 

 Quais as diferenças entre o lugar que você vive e o lugar que você trabalha quando 

migra? 

 Quais sonhos você tem? 

 Como se vê daqui cinco anos? 
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ANEXO II - TERMO DE CONCESSÃO DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

Estou ciente dos objetivos do trabalho de pesquisa realizado pela discente ANA FLÁVIA 

ROCHA DE ARAÚJO, portadora do RG 16.415.196 SSP/MG, mestranda pelo Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS) pela Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES), tendo como orientadora a Profª. Drª. Andréa Maria Narciso Rocha de 

Paula, e co-orientadora a Profª. Drª Ana Paula Glinfskoi Thé. Autorizo a gravação das 

informações por mim prestadas nesta entrevista. Concordo com a divulgação dos resultados  

de tais informações para utilização científica em congressos, encontros, debates, textos, 

artigos, entre outros. Autorizo ainda a divulgação de minha imagem e/ou informações por 

mim prestadas. 
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