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RESUMO 
 

 

As sociodinâmicas ambientais viabilizadas por práticas cotidianas de apropriação e 

significação do ambiente natural empreendidas pelas comunidades negras da beira do 

São Francisco, Quilombo da Lapinha e Vazanteiros do Pau de Légua constituem-se o 

objeto desta dissertação. As práticas sociais encontram-se inseridas em processos de 

disputa territorial e em um quadro de crescente cerceamento das estratégias tradicionais 

de reprodução material, social e simbólica. Os membros destas coletividades por 

vivenciarem a produção política de identificações diferenciadoras emergem no cenário 

regional e nacional como comunidades quilombolas e/ou vazanteiras que buscam o 

reconhecimento étnico e a afirmação de direitos constitucionais coletivos. A 

interpretação realizada está alicerçada em pesquisa etnográfica realizada por meio de 

observação participante desenvolvida a partir de incursões junto às coletividades que 

formam e conformam as duas comunidades estudadas. Inserida na vida cotidiana pude 

acompanhar os processos sociais incidentes, ao mesmo tempo em que procurei 

apreender as diversas dimensões da realidade social. A leitura construída percorre dois 

caminhos: a descrição das práticas sociais cotidianas hodiernas de vinculação com a 

natureza e a historicização dos processos de territorialização. A articulação destas duas 

perspectivas analíticas permitiu compreender a singularidade da interface homem e 

natureza das comunidades quilombolas e/ou vazanteiras, como também as dinâmicas 

políticas e econômicas mais amplas que confluíram para produzir o encurralamento 

destes grupos. 

 

Palavras–chave: sociodinâmica; processo de territorialização; identidade étnica; 
resistência; conflito. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The social and environmental dynamics made possible by daily social practices of 

appropriation and signification of the natural environment undertaken by the black 

communities on the São Francisco river banks, Quilombo da Lapinha and vazante do 

Pau de Légua constitute the object of this dissertation. The social practices are inserted 

in the processes of territorial dispute and in a frame of increasing restriction of the 

traditional strategies of material, social and symbolic reproduction. The members of 

these collectivities emerge in the regional and national scenario as quilombola and/or 

vazanteiras due to the experiencing of political production of differentiating 

identifications seeking the ethnic recognition and the affirmation of constitutional 

collective political rights. The interpretation realized is based on ethnographic research 

realized by participant observation developed from incursions to the collectivities that 

form and conform the two communities studied. Inserted in the daily routine I could 

follow up the incident social processes, while trying to learn the different dimensions of 

social reality. The constructed reading follows two paths: the description of the hodiern 

social practices of biding to nature and the territorial processes historicization. The 

articulation of these two analytical perspectives allowed the understanding of the 

singularity of the man and nature interface of the quilombolas and/or vazanteiras 

communities, as well as the broader economic and political dynamics that came together 

to produce the encurralamento (restriction) of these groups. 

 

 

Key-words:  sociodynamic; processes of territorial; ethnic identity; resistance; conflict. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação tomei como objeto de investigação as sociodinâmicas ambientais das 

comunidades negras quilombolas e vazanteiras da Lapinha e do Pau de Légua nas 

beiras do curso médio do rio São Francisco num contexto de disputas territoriais com o 

agronegócio exportador e as Unidades de Proteção Integral. As UPI se sobrepõem aos 

territórios tradicionalmente ocupados pelas populações dessas comunidades que 

vivenciam a produção de identidades étnicas apoiadas na reelaboração da cultura com 

material retirado do passado lido por meio da memória coletiva e das informações 

disponibilizadas pelos mediadores que os apóiam para sua afirmação identitária e 

apropriação territorial. Diferentes interesses são sustentados por três racionalidades que 

se confrontam: a capitalista, a conservacionista e a vazanteira, cada uma produzindo 

diferentes vínculos e sentidos de natureza.  

Os processos vividos explicitam os conflitos que, desde os anos 1960, encurralam as 

populações em áreas territoriais restritas e coíbem as práticas tradicionais de manejo da 

natureza. 

Na pesquisa que foi a base para a elaboração desta dissertação procurei responder às 

seguintes questões: como as comunidades negras quilombolas e vazanteiras se 

articulam, interna e externamente, para a reprodução material e social do grupo; que 

práticas sociais, construídas a partir de diferentes dimensões humanas - vividas, 

resistidas, pensadas - estruturam as práticas econômicas, as práticas políticas, as práticas 

jurídicas, as práticas de vinculações entre os humanos, as práticas culturais e as práticas 

rituais que formam as diferentes teias de relações a que recorrem as comunidades negras 

quilombola e vazanteiras em suas dinâmicas ecológicas nos ambientes sanfranciscanos;  

como os discursos dos grupos sobre a relação com a natureza são enunciados na 

situação de conflito de racionalidades?  

As populações por mim estudadas se organizam em duas coletividades que se lançaram 

no cenário político regional para produzirem sua identidade a partir da busca de acesso 

aos direitos étnicos definidos pela Constituição de 1988. Uma localidade é o Quilombo 
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da Lapinha, articulada pelos grupos locais de Vargem da Manga, de Lapinha, de Saco1 e 

de Ilha da Ressaca, situados no município de Matias Cardoso distando vinte 

quilômetros, quinze quilômetros, doze quilômetros e dez quilômetros, respectivamente, 

da sede municipal. Enquanto a localidade do Pau de Légua está localizada na margem 

esquerda do rio São Francisco no município de Manga, mas em frente da cidade de 

Matias Cardoso, distante cerca de mil metros.  

As duas coletividades desenvolvem práticas sociais e estratégias políticas derivadas das 

relações de parentesco e compadrio, que unem diversas famílias em uma única unidade 

social. A comunidade remanescente de quilombo é constituída por cento e sessenta 

famílias, mas é necessário salientar que mais sessenta famílias da Ilha do Capão situada 

no município de Itacarambi foram incorporadas neste estudo, apesar de não inseridas do 

processo de auto-reconhecimento, em função de compartilharem a mesma rede de 

relações sociais. Por sua vez, a coletividade da vazante do Pau de Légua é composta por 

cinquenta e sete famílias que transitam pelo rio entre a vazante e suas moradias na 

cidade de Matias Cardoso. 

A compreensão deste campo societário em conflito é construída tendo como foco 

algumas comunidades negras vazanteiras localizadas nos municípios de Matias 

Cardoso, Manga e Itacarambi, respectivamente na margem direita e esquerda do rio da 

integração nacional, em seu curso na região norte de Minas já na divisa com os 

municípios baianos de Malhada e Carinhanha. Estas comunidades passaram e passam 

por processos de expropriação territorial e na atualidade, posicionando-se frente ao 

encurralamento, as populações vazanteiras destes municípios se organizam na defesa 

de seus modos de vida, de pensar, de sentir e de viver e enfrentam as pressões do 

agronegócio exportador e do ordenamento ambiental.  

A luta se apresenta como resistência cotidiana contra a desqualificação e invisibilização 

da vida na beira do São Francisco. Essas populações recorrem também a estratégias não 

tradicionais, como a reocupação de parte de seu território tradicional em mãos de 

fazendeiros por meio de um acampamento como forma de forçar o governo federal a 

tornar concretos os dispostos constitucionais favoráveis às comunidades negras rurais 

remanescentes de quilombo e aos grupos formadores da nacionalidade brasileira. Neste 

                                                 
1 Também conhecida pelo nome de comunidade Santa Efigênia. 
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contexto, o vínculo com o rio São Francisco, lugar de reprodução material e simbólica, 

é acionado.  

Nas lutas afirmativas2 de sua tradicionalidade, como forma de resistência, as lideranças 

e as comunidades buscam se apropriar e ressignificar categorias identificadas como 

portadoras de direitos coletivos, como estratégia de visibilização e de reconhecimento 

político e cultural, colocando em evidência os processos sociais vividos em torno da 

identidade quilombola e vazanteira.  

Estas comunidades negras são conhecidas no curso médio do rio São Francisco por 

diversas denominações. São chamadas de ilheiras, beiradeiras, barranqueiras, 

vazanteiras e lameiras. O rio São Francisco, navegável de Pirapora a Juazeiro, serviu 

como acesso principal por onde se deslocaram diversas populações, que trocaram entre 

si seus produtos, seus saberes, seus gostares e seus festares. Fazendo da sociedade 

sanfranciscana uma sociedade composta por diversas diferenças culturais que se 

imbricavam pelas trocas culturais vividas. Na atualidade, as barcas que marcaram o 

transporte fluvial não mais compõem o cotidiano nas margens do São Francisco, que 

sofre com o assoreamento, com o desmatamento de grandes áreas de vegetação nativa, 

com o carreamento de dejetos urbanos, industriais e insumos agrícolas de elevada 

toxidez.  

O rio perdeu sua centralidade para a sociedade regional enquanto lugar de vida, de 

permanências e de circulação de produtos. Deixou de ser caminho e lugar de encontro. 

Deixou de ser lugar privilegiado para a população regional como as lentes de Gautherot 

(1995) registraram num ensaio fotográfico da década de 1940 sobre os “os sertões 

interiores”.  

As fotografias feitas por este francês guardam o fluxo intenso da população nos portos e 

a variedade de embarcações utilizadas para o transporte de carga e de passageiros. 

Privilegiam os fazeres e os sujeitos ali presentes, seus traços físicos, vestimentas e 

hábitos culturais. Uma verdadeira multidão a apreciar e a se movimentar ao longo do 

rio, oriunda de pequenas cidades e de pequenos povoados rurais e de localidades da 

beira do rio.  

                                                 
2 Ações, manifestações que criam fatos políticos e tornam público problemas e conflitos e anunciam a 

auto-identificação do grupo.  A exemplo de ocupações, institucionalização dos grupos, participação 
em espaços de negociação, reivindicação de direitos. 



 17 

 
Figura 01: Movimentação em porto da beira do São Francisco 

Fonte: Marcel Gautherot, 1995, p. 54 

 

Nos dias atuais, outra imagem do rio São Francisco está posta, agora valorizado como 

fonte de recurso, como fonte hídrica, passível de ser apropriada, de ter suas águas 

extraídas e destinadas a usos privados. O rio encontra-se submetido aos interesses de 

grupos econômicos, de grandes projetos de irrigação que tem seus centros de decisão 

fora da região.  

Um rio encurralado ainda nas cabeceiras pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais – 

CEMIG - em função do barramento de Três Marias, que desde sua inauguração em 

1953 controla, acumula e libera as águas, e administra a vazão do rio, impondo outra 

dinâmica. Dinâmica esta não mais definida pela chuva, mas pelo mercado, pelas 
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projeções e demandas do setor energético, que não tem vínculos, nem compromissos 

com os lugares abaixo de suas comportas.  

Ao interferir sobre a dinâmica das águas, o setor elétrico vai produzindo subidas e 

descidas, enchentes e escassez inesperadas, que alteram o ritmo da vida e impactam 

tanto as atividades produtivas associadas ao rio, como coloca em risco a vida dos 

moradores ilheiros. 

Na mídia, circulam imagens eloquentes da bacia do São Francisco. Imagens bem 

produzidas tecnicamente de plantações irrigadas, da seca, do turismo, da expansão do 

setor hidrelétrico que ajudam a ocultar o domínio dos lugares pelos interesses de grupos 

hegemônicos favorecidos. No entanto, impactados e desconsiderados pelas políticas, 

subjugados pelo poder econômico dos grandes empreendimentos e invisibilizados pelo 

poder midiático, pessoas vivem, convivem e resistem, dando sentido aos lugares e às 

comunidades. 

As populações estudadas encontram-se situadas no norte de Minas, cujo espaço é 

cortado no sentido sul norte pela cadeia montanhosa do Espinhaço, chamada de Serra 

Geral. O território regional separa e ao mesmo tempo aproxima as populações que 

vivem em três importantes bacias hidrográficas, a do rio São Francisco, a do rio 

Jequitinhonha e a do Rio Pardo de Minas.  

A bacia do rio São Francisco, situada à esquerda da Serra Geral, ocupa a maior parte da 

região, sendo composta por importantes cursos de água que percorrem extensos 

planaltos e depressões. Na sua porção central, a partir de Montes Claros as superfícies 

planas do vale do rio Verde Grande se ampliam e avançam em direção ao norte, 

inicialmente estreitas entre os planaltos e elevações. Ganham maior dimensão, quando 

se abrem e se expandem ao encontrarem com a depressão do rio São Francisco no seu 

terço superior. As planícies transpõem o rio, avançando sobre sua margem esquerda.  

Na região de formação dos rios Pardo, Pandeiros, Cochá, Carinhanha e Urucuia, 

predominam os planaltos que dão origem aos extensos gerais, tão bem descritos em 

sutilezas por Rosa (2001). Planaltos também estão presentes na margem direita do São 

Francisco, principalmente na região do rio Pacuí e dos afluentes da margem direita do 

rio Jequitaí caracterizando as chapadas que separam os vales destes rios com o vale do 

rio Verde Grande onde se situa Montes Claros. As terras elevadas e planas dos planaltos 
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têm solos extremamente porosos, de pouca fertilidade e elevada acidez, submetidas a 

períodos de estiagem que constituem a área de domínio do cerrado.  

As elevações que põem em contato a caatinga e o cerrado formam interstícios entre as 

depressões e os planaltos, ou chapadas e vales, dando origem a áreas de transição, de 

insurgência de afloramentos calcários, ocupada predominantemente pela floresta 

estacional decídua, a qual se caracteriza por perder mais de 50% das folhas na estação 

seca e é denominada “mata seca”.  

O contato entre os biomas contribui para o surgimento de fragmentos de mata seca. 

Porém, no caso dos municípios estudados a incidência da mata seca é por demais 

relevante. Ocupa 112.460 hectares do município de Matias Cardoso e 73.745 hectares 

do município de Manga. Respectivamente 57,64 % e 37,73 % das áreas municipais 

estão cobertas de mata seca como flora nativa (ZHOURI, 2008). 

A mata seca é uma formação que apresenta composição diversificada, integrando 

espécies do cerrado e da caatinga, com predomínio de espécies arbóreas de elevado 

valor econômico, como é o caso da aroeira. Em meados do século passado o seu 

comércio viabilizou a produção de postes e dormentes em larga escala, empregados 

principalmente no sistema de iluminação pública e na implantação de estradas de ferro.  

Além disto, como a mata seca ocorre em regiões onde predominam solos férteis, ela 

serviu à expansão de grandes fazendas e continua sendo área priorizada para o 

agronegócio exportador, dando lugar a sistemas intensivos de produção de sementes, 

fruticultura para exportação e a novas áreas para produção de cana e oleaginosas 

destinadas ao fabrico dos agrocombustíveis.  

Até o início de 2008 a lei ambiental que regulamentava o uso da mata seca enquadrava 

esse domínio como pertencente à mata atlântica, o que restringia o desmatamento legal 

a apenas 20% das propriedades. A Lei 17.353 de janeiro de 2008 flexibilizou a 

legislação ambiental e estabeleceu novos critérios para a mata seca, permitindo o 

desmatamento e a alteração do uso do solo em até 60 ou 70% das propriedades (MINAS 

GERAIS, 2008). Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

reafirmou ao final de 2008, por meio do Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 11.428 

de 2006, que as formações florestais deciduais e semideciduais, ou seja, “mata seca”, 

compõem o bioma Mata Atlântica, mesmo que sendo disjunções dos biomas Cerrado e 

Caatinga. Ficam, portanto submetidas às legislações restritivas para florestas tropicais. 
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Há, assim, um confronto entre as legislações federais e estaduais no tocante a esta 

importante área ambiental ocorrente na bacia do rio São Francisco. 

Quando se faz o trajeto rodoviário entre Montes Claros e Matias Cardoso, aspectos 

geográficos e de ocupação podem ser observados facilmente pelo viajante. De início, 

ainda nos primeiros vinte quilômetros da rodovia BR 251 a topografia apresenta 

pequenas ondulações e nas proximidades do rio Verde Grande o cerrado e a caatinga se 

alternam. Na região, o relevo é o principal elemento demarcador de diferenças entre 

biomas. No entanto, como as alterações na topografia são pequenas, as mudanças na 

vegetação parecem estar relacionadas a manchas de solo que favorecem a vegetação 

xerófita e hiperxerófita da caatinga, ao mesmo tempo resistente à seca e exigente em 

nutrientes. Assim, quando esta condição deixa de existir a caatinga volta a ser 

substituída pelo cerrado.  

Entrando a esquerda na BR 122, sentido Janaúba, a estrada atinge o ponto mais elevado 

do trajeto quando é possível observar o vale onde se insere a cidade de Montes Claros e, 

ao fundo, as elevações que fazem contato com as terras de chapada a oeste, além de 

pequenas elevações dispersas pelo vale. A partir deste ponto a estrada margeia a porção 

mais elevada do terreno, porém aos poucos se afasta do vale do Verde Grande e segue 

em direção ao vale do rio Gorutuba, sem nunca atravessá-lo.  

O trajeto é monótono, quanto mais próximo da cidade de Janaúba mais o horizonte se 

abre em pastagens, ocupado com gado branco Nelore. A vegetação nativa é reduzida, 

ficando restrita a pequena faixa ao longo da rodovia, onde originalmente predominava a 

caatinga arbórea.  

O caminho passa por dentro da cidade de Janaúba. Ruas movimentadas, ocupadas 

intensamente por pedestres e bicicletas que se misturam aos carros e se confundem com 

as fachadas e muitos letreiros de lojas. Propagandas que veiculam serviços e uma ampla 

variedade de produtos agrícolas: máquinas, fertilizantes, venenos e sementes. Um dos 

setores mais favorecido com a implantação do Perímetro Irrigado do Gorutuba.  

O caminho segue pela BR 401, deixando para trás a cidade e uma cadeia montanhosa 

abrupta que se perde para o norte: são os sopés da Serra Geral. Na saída da cidade 

observam-se algumas áreas irrigadas, mas rapidamente a paisagem passa a ser ocupada 

novamente por pastagens com gado bovino. Dispersos aqui e acolá, aparecem, 
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furtivamente, alguns remanescentes da vegetação nativa pressionados por extensas 

pastagens.  

Na cidade de Jaíba, salta aos olhos o grande número de pessoas na rua, o trânsito 

confuso envolvendo ônibus, muitas motos, carros de carga e pedestres.  A rapidez com 

que as pessoas se deslocam dá a impressão de que estão de passagem, com muitas 

coisas por fazer e horário a cumprir. O viajante corre o risco de ficar envolvido em 

observar essa aparente confusão e não perceber que cruza novamente o rio Verde 

Grande, escondido sob o viaduto, quase um córrego, estreito e seco. 

De Jaíba para Matias Cardoso, na perspectiva de quem vive fora da região, a estrada 

segue ainda mais reta e a paisagem extremamente monótona. Desce suavemente em 

direção ao São Francisco, não dando nunca a certeza de estar se aproximando ou não da 

beira do rio. Neste trecho alguns elementos passam a prevalecer na paisagem: extensas 

áreas de terra nua preparadas para receber novos plantios; implementos agrícolas e 

insumos sendo transportados; plantios irrigados, café e banana, em grandes dimensões.  

Muita terra cultivada e nenhuma moradia. Trabalhadores na beira da estrada, na sua 

maioria negros, se deslocam de bicicleta ou esperam condução e carregam suas vasilhas 

d’água e de comida. O viajante está passando agora pelo Perímetro Irrigado do Jaíba, 

mas a sensação que pode ter é que não transita mais no sertão, que o sertão 

simplesmente deixou de existir. 

Depois de muito verde, subitamente, o carrasco cinzento, a vegetação seca e arbustiva 

toma conta e se expande ocupando todo o horizonte dos dois lados da estrada. Surpresa 

que serve de indicativo ao viajante e diz a ele que está então atravessando o Parque 

Estadual da Lagoa do Cajueiro.  

Neste trecho da viagem a caatinga domina completamente a paisagem e o homem 

quando surge por trilhas e entre garranchos se mostra para o viajante, observador 

confortável, do alto da cadeira do ônibus, ao mesmo tempo, frágil e forte. Frágil porque 

pequeno e insignificante diante da tamanha rusticidade e aridez da caatinga, mas 

também forte porque capaz de transitar, de fazer caminhos pela vegetação seca, de 

conviver e de compartilhar com ela e se misturar com o sertão3.  

                                                 
3 Essa visão do sertanejo como sendo forte e frágil tem sua origem no imaginário social construído a 

partir de Euclides da Cunha em “Os Sertões”.  
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Chegando a Matias Cardoso e ao percorrer a cidade, o viajante facilmente identifica as 

marcas de um passado de riquezas, a imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição e os sobrados que compõe o conjunto arquitetônico da praça principal. 

Porém, o que salta aos olhos são os traços predominantemente negros da população que 

transita à vontade e sem pressa pelas ruas, que conversa sob as árvores nas calçadas e 

portas das casas. O barulho das crianças que correm pelas calçadas e são surpreendidas 

pelos gritos da mãe a reclamar do perigo das motos que seguem em todas as direções.  

Na memória oral dos moradores de Matias Cardoso, como informado por Costa (2003) 

a origem da Igreja Matriz está associada ao início da construção do Arraial Nossa 

Senhora dos Morrinhos por Mathias Cardoso de Almeida e os membros de sua 

Bandeira. O templo ocupa um lugar privilegiado na localidade, posicionado de costas 

para um pequeno conjunto de morros de pedras calcárias, “os morrinhos” e de frente 

para o rio São Francisco. Este pode ser avistado de sua torre e se projeta à direita, 

descendo manso em direção à Bahia.  

Rio abaixo na margem esquerda, a cidade de Manga, cujo acesso pode ser feito com 

facilidade através de balsa para veículos ou através das tradicionais lanchas 

exclusivamente para passageiros. As duas cidades estão afastadas por pouco mais que 

dez quilômetros, separadas e unidas pelo rio São Francisco.  

Matias Cardoso e Manga conservam, entre si, muitas diferenças. Sendo Manga uma 

cidade voltada para o comércio com muitos estabelecimentos e com um mercado 

municipal que funciona toda segunda feira, diferente de Matias Cardoso onde a 

comercialização se faz no corpo a corpo, na oferta de produtos, na barganha de preços e 

em poucos pontos comerciais.   

Outro aspecto que salta aos olhos do viajante é o traçado paisagístico da cidade de 

Manga, onde predominam ruas largas e grandes avenidas bem arborizadas, traçadas 

paralelas e perpendiculares ao rio.  O município conta com um grande número de 

comunidades negras auto-reconhecidas e tem como característica marcante aspectos da 

cultura nordestina.  

De Manga é possível se deslocar pela BR 135, rodovia não asfaltada, até a cidade de 

São João das Missões, num trajeto de vinte e um quilômetros, quando se distancia do rio 

São Francisco cerca de quinze quilômetros, seguindo paralelamente no sentido da sua 

cabeceira até encontrar o ribeirão Jacarezinho. Neste percurso, depois de sair da cidade 
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de Manga o viajante passa por áreas ocupadas de pastagem e vegetação nativa de baixo 

porte e densidade rala que caracteriza a caatinga arbustiva. 

Transcorrido cerca de cinco quilômetros avista-se à esquerda cultivos de grãos como 

girassol, sob pivô central. A partir deste ponto, trafegando sobre a planície 

sanfranciscana, visualiza-se um horizonte amplo e desabitado onde a vegetação 

catinguenta e rala impera. Pouco a frente surgem trechos onde a vegetação foi 

completamente suprimida e a terra seca e árida está exposta. Neste caminho passa à 

direita do Parque Estadual da Mata Seca, onde surgem trechos de vegetação um pouco 

mais exuberante com muitos exemplares de barriguda e aroeira. 

Ao chegar à cidade de São João das Missões, a estrada desce e atravessa o Ribeirão. 

Logo a igreja se mostra, lugar de referência e devoção, onde ocorre a principal festa 

religiosa da região, a festa de São João Aparecido. No passado, era na beira do Ribeirão 

que os devotos se alojavam, quando vinham, em romaria, cumprir suas promessas, 

“festejar o santo”, realizar casamentos e batizados.  

Na interface destes três municípios, margeando o São Francisco situa-se o território em 

disputa, lugar das comunidades negras vazanteiras cujas dinâmicas socioculturais, do 

passado e do presente, são o foco deste trabalho. É na interface conflituosa das relações 

vividas por estes grupos que a relação com a natureza ganha centralidade. 

 

A metodologia utilizada tem por base a pesquisa etnográfica realizada por meio de 

observação participante desenvolvida a partir de incursões às comunidades negras 

vazanteiras situadas principalmente nos municípios de Matias Cardoso, de Manga e de 

Itacarambi. O trabalho de campo foi, também, realizado pelo acompanhamento aos 

processos de organização e de luta empreendidos pela Associação dos Vazanteiros de 

Matias Cardoso e pela Associação Quilombola da Lapinha. Os processos vividos por 

estas comunidades negras envolvem mediações da Comissão Pastoral da Terra – CPT e 

do Centro de Agricultura do Norte de Minas – CAA, junto aos poderes públicos 

municipais, órgãos ambientais e ministério público. Neste sentido, esta dissertação 

recorre à metodologia de Marcus (1991) que afirma a multilocalização do objeto de 

pesquisa na contemporaneidade e propõe que a pesquisa etnográfica sobre processos de 

identidade se debruce sobre as diversas dimensões da realidade social que alicerçam tais 

processos.  
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O estudo enfoca as dinâmicas da produção da vida e da produção sócio-cultural dos 

ambientes4 sanfraciscanos ocupados historicamente pelas comunidades: água, ilha, 

vazante e terra firme. Para poder analisar as transformações que impactaram e impactam 

seus territórios focalizaremos também a região onde os municípios estão inseridos, as 

frentes de expansão e políticas públicas que a atingiram modificando a paisagem, o 

espaço e também conformando novas territorialidades.  

O trabalho evidencia a relação histórica de proximidade e de reciprocidade entre 

comunidades negras vazanteiras e a natureza do rio São Francisco mediada por aspectos 

simbólicos; as dinâmicas socioculturais que tem por base as relações de parentesco e 

compadrio entre moradores nativos e chegantes; as estratégias de migração, de 

deslocamento rural-urbano que viabilizam a reprodução social e material dos grupos. 

A aproximação com a realidade dos vazanteiros do São Francisco se deu inicialmente 

de forma indireta através de leituras e contatos com agentes e estudiosos que atuam na 

região. Iniciei meu aprendizado em uma viagem de barco Pelo São Francisco, realizada 

em maio de 2007. Uma viagem longa, acontecida no tempo e no ritmo do rio. No tempo 

das águas correntes do São Francisco.  

Durante os dias de viagem amanhecemos e anoitecemos sobre o espelho d’água, 

deslizamos, cruzamos e recruzamos o rio. Um caminho palmeado pelos barqueiros e 

atentamente acompanhado pelos vazanteiros. Todos eles conhecedores de histórias 

passadas naquele trecho, de horizontes vividos entremeio a barrancos, no constante 

fluxo e refluxo das águas.   

Através das falas, comecei a aprender que a temporalidade para essas populações 

ribeirinhas pode ser compreendida por ciclos anuais e por processos sociais. Existe o 

tempo do rio, comandado pela dinâmica das águas, um tempo conhecido e considerado 

pelos moradores da beira do São Francisco, pelos beiradeiros, vazanteiros, brejeiros, 

lameiros e outros mais. E, há também, o tempo das transformações, que conforma as 

                                                 
4 A produção sócio-cultural dos ambientes parte de abordagens anteriores que tem como perspectiva a 

etnoecologia/agroecologia, os quais buscam apreender os agroecossistemas como artefatos humanos, a 
partir da interpretação das classificações e usos dos próprios agricultores. A agroecologia, enquanto 
movimento político mais amplo, que reúne agricultores, agentes e pesquisadores, avança no sentido de 
dar visibilidade aos saberes e práticas tradicionais acumuladas como estratégias de reprodução social. 
Embora limitados pela perspectiva da co-evolução esses estudos contribuíram para dar visibilidade à 
produção cultural dos subalternos e aos processos de exclusão impostos pela expansão da lógica 
moderna de produção. 
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mudanças entre velhas e novas territorialidades. Nesta dissertação tratarei destas 

temporalidades para compreender a realidade social vazanteira. 

Foi nesta viagem que vi pela primeira vez o rio por dentro. O amanhecer dos 

barranqueiros marcado pelo horizonte e sua lida diária junto ao rio. Os incontáveis 

motores que abastecem as grandes irrigações instaladas em antigas terras de mata. A 

presença das ilhas dividindo o rio, impondo-se contra suas águas e seus afluentes e, sob 

os bancos de areia e lama os plantios de vazantes, onde crescem em ramas as melancias, 

as abóboras, os feijões e variedades de outros legumes. 

 

 

 

Ziguezagueamos a largueza do leito desviando dos bancos de areia e, por vezes, 

encalhamos. Para dormir recorremos às crôas como fazem os pescadores, pisando para 

descansar, quem sabe, a terra de uma nova ilha em formação. 

Descemos de Manga em Minas Gerais até Serra do Ramalho na Bahia para o II 

Encontro de Vazanteiras e Vazanteiros do São Francisco. Um dia e meio descendo e 

dois dias cheios subindo, ao som do toc, toc, toc incessante do barco. Descobri que o 

barqueiro é natural de Remanso na Bahia e que subiu o São Francisco no tempo da 

Hidrelétrica de Sobradinho, cuja construção desabrigou sua família, parentes e vizinhos.  
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Assim, para dar lugar ao barramento e produzir energia e em nome do progresso, 

milhares de beiradeiros tiveram suas terras de cultivo, lagoas e carnaubais, lugares de 

vida e fonte de sustento, cobertas pela água represada. Ficaram na memória as 

lembranças dos fazeres, os nomes dos lugares: a pesca na lagoa do Sem-Sem, do Sepo, 

do Pajeú, do Mucambo e tantas outras, hoje desaparecidas.  

Subindo o São Francisco este beiradeiro fez-se barqueiro em Manga, mantendo sua 

ligação com o rio, o gosto de acordar e ir para “dentro do rio”, de estar dentro do rio, 

porque é no rio “que sempre tem trabalho para fazer” como a pesca e o plantio nas 

vazantes.  

Como tantos outros nordestinos, ele subiu o São Francisco trabalhando e aprendendo. 

Um aprendizado realizado a partir de vivências, nos tempos de Carinhanha, depois, na 

ilha da Ingazeira e também na Ilha do Gorgulho, onde tem hoje, um direito, ou seja, 

uma posse e investimentos realizados, que são de conhecimento dos moradores do lugar 

e por eles respeitados.  

Desta forma, além de “feitor de barcos” e de barqueiro, na sua vinculação com o São 

Francisco, esse senhor, desenvolveu outros ofícios, todos eles associados às dinâmicas 

das águas, o que lhe garantiu e garante os recursos que compartilha com seus filhos e 

netos, bisnetos e amigos. 

Na viagem estavam presentes lideranças vazanteiras do Quilombo da Lapinha, também 

com suas histórias de vida de muitos deslocamentos, passando por períodos de migração 

fora do município, da região e até do país. Através dos seus relatos, eles afirmaram a 

existência de um longo processo de exclusão social, ao qual resistiram e resistem e que 

se iniciou em meados do século XVII com a chegada dos bandeirantes que adentraram o 

vale do São Francisco para realizar o “apreamento” de índios e dizimar negros 

aquilombados. 

No passado foi possível ao negro embrenhar-se pela mata da Jahyba e ali, protegido 

pela malária, constituir uma sociedade autônoma, “uma imensa sociedade com uma 

racionalidade, baseada na reciprocidade e na solidariedade, onde a competição e a 

concorrência entre grupamentos étnicos não se verificavam” (COSTA, 2005, p. 14). 

Mas, no mundo globalizado de hoje a possibilidade de manter-se autônomo não se 

realiza. Os territórios ocupados por esses povos tradicionais estão perpassados pelos 
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atos e lógicas do capital que a partir dos anos 1960 propiciaram o processo de 

expropriação territorial das pessoas, das famílias e das coletividades. 

Assim, os lugares de vida das comunidades negras vazanteiras da beira do São 

Francisco foram ressignificados. Em consequência, a terra que era “livre” hoje é 

cercada, a extensa mata nativa foi reduzida a grandes monoculturas. A água que era 

abundante e saciava a sede e a fome, hoje está submetida à produção de energia e 

irrigação; as áreas remanescentes de vegetação nativa foram destinadas à conservação 

da biodiversidade. Ou seja, na atualidade o território está “atravessado por sentidos 

socioculturais e interesses diferenciados”, por diferentes formas de apropriação e uso 

(ECSELRAD, 2005, p. 7). 

Em situações como estas, os grupos subalternos recorrem às mais variadas estratégias 

para buscar garantir as condições que necessitam para a reprodução material e social das 

famílias e das coletividades. Além disso, na maioria das vezes a cooperação e a 

convivência entre grupos étnicos e empreendimentos econômicos não se viabilizam. Ao 

contrário, surgem conflitos quando são justapostos os interesses dos grupos sociais e das 

empresas privadas. No campo social que os articulam se antagonizam, de um lado a 

garantia da reprodução social do homem e do outro lado a garantia da reprodução 

econômica do capital, conforme discutido por Marx (1985). 

Compreendi ser esta a situação vivida pelos grupos de vazanteiros presentes neste II 

Encontro que partilhando experiências e trajetórias vividas afirmavam e atualizavam seu 

modo específico de se inserir no mundo. Para quem o território não é apenas fonte de 

produção de riqueza, é o próprio sentido de vida, lugar onde sua existência se afirma 

convertida em cultura.  

O trabalho pastoral da Comissão Pastoral da Terra5 está assentado sobre princípios de 

justiça e igualdade de direitos. Ele se desenvolve na convivência com as comunidades e 

nestes espaços tem apreendido a integração das mesmas com o rio, assumindo uma 

postura crítica em relação aos projetos de desenvolvimento que impactam o modo de 

vida destes grupos. Neste sentido, uma agente da CPT do Vale São Francisco 

participante do II Encontro afirmou que: 

                                                 
5 De acordo com Medeiros (2002): ao longo dos anos, a CPT reafirmou a sua perspectiva teológica de que 

a terra é um dom de Deus, mãe da vida e não apenas um lugar de produção ou uma mercadoria “é o 
espaço de vida que inspira o sonho e a luta por uma sociedade nova, assentada nos valores da 
diferentes culturas e etnias” (MEDEIROS, 2002, p. 91). 
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Para as comunidades tradicionais a terra tem um sentido muito maior, 
de uma vida em abundância para que a comunidade tenha garantia de 
vida digna, o que é totalmente diverso do que vem sendo colocado aí, 
o que é totalmente diferente dos grandes projetos de linha econômica 
que estão aí, do que vem sendo divulgado pelo governo sobre os 
projetos econômicos que, mais que ajudar, tem atrapalhado. Por que o 
princípio destas comunidades é a liberdade. Liberdade de escolher, 
liberdade de iniciativa. Muitos projetos não respeitam a cultura, a 
história destas comunidades. A relação que as populações têm com o 
rio é de uma dependência, de uma necessidade recíproca. Eles tratam 
o rio com cuidado, sabem que dependem do rio e que o rio também 
depende delas (Marilene, maio de 2007). 

 

O II Encontro, realizado na Serra do Ramalho, teve uma perspectiva eminentemente 

política, uma vez que ao compartilhar as experiências vividas, o princípio da 

coletividade e da solidariedade foi reafirmado em contraposição à noção individualista 

que sustenta os empreendimentos privados, o que reforça e dá relevância a iniciativas 

coletivas de resistência à expropriação e afirmação de direitos partilhada pelos grupos. 

Iniciativas respaldadas pelos artigos 215 e 216 da Constituição de 1988 que reconhecem 

as especificidades socioculturais dos povos tradicionais e seu direito ao território. 

Reafirmado neste espaço como condição necessária para reprodução material e imaterial 

dos grupos étnicos.  

Após ter contato com processos e estratégias das populações negras das margens do rio 

São Francisco, a compreensão das dinâmicas vividas requereu penetrar na realidade 

social das comunidades. A pesquisa etnográfica foi realizada em dois lugares distintos, 

o Quilombo da Lapinha e Pau de Légua. 

Em novembro de 2007 adentrei pela primeira vez o Quilombo da Lapinha, em Matias 

Cardoso. Foi quando me deparei com os barracos de lona preta do Acampamento Rio 

São Francisco6, onde um grupo, predominantemente feminino, de avós, mães e 

companheiras, desenvolviam seus afazeres cotidianos: o cuidar de crianças, das 

galinhas, da limpeza dos arredores dos barracos e do preparo dos alimentos. Reconheci 

companheiras e companheiros de viagem e fui reconhecida por outros. Adentrei seus 

barracos, compartilhei da sua comida, fui apresentada a outros integrantes do grupo que 

também partilhavam da iniciativa de ocupação da fazenda Casa Grande realizada em 

                                                 
6 O acampamento foi batizado pelos vazanteiros do Quilombo da Lapinha pelo nome Acampamento Rio 

São Francisco que está registrado numa placa logo na sua chegada. Porém no dia-a-dia nomeado 
simplesmente por “Quilombo”, tanto pelos de dentro, como por pessoas da região, sejam eles vizinhos 
ou moradores da cidade.  
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outubro de 2006. Apesar da denominação da fazenda e a existência de uma população 

que se aquilombou durante o período escravista não existiu vínculo histórico entre o 

proprietário da fazenda e a população negra da região.  

A fazenda foi formada na década de 1970, através de grilagem de terras, quando impôs 

o deslocamento compulsório dos moradores que foram obrigados a se estabelecerem na 

Ilha da Ressaca ou se transferirem para outros locais. Porém, depois de acessar 

subsídios públicos, a fazenda veio sendo progressivamente abandonada e há quinze 

anos está com suas atividades produtivas paralisadas. Os aspectos que motivaram a 

reocupação quilombola se vinculam, por um lado, ao processo de organização e de luta 

pelo resgate do território tradicional expropriado e o abandono da fazenda pelos atuais 

proprietários e, por outro, decorre de processos vividos por populações subalternas do 

norte de Minas que tem se posicionado pelo enfrentamento contra fazendeiros e 

empresas agropecuárias e agroflorestais. A tensão agrária na região pode ser 

compreendida a partir dos dados dos conflitos no campo em Minas Gerais, dado que 

60% dos conflitos ocorrem no território norte mineiro (CPT, 2008).  

Era novembro, o calor e a sequidão eram evidentes, pois ainda não havia iniciado o 

período chuvoso. Ao chegar ao Quilombo da Lapinha, o primeiro contato foi com parte 

de seus moradores que se encontrava acampada como estratégia para chamar a atenção 

dos organismos de Estado para a situação vivida.  

As árvores e também a vegetação rasteira estavam praticamente nuas, desfolhadas, 

permitindo ver longe o horizonte cinzento. Deste conjunto uma árvore se destacava, 

exibindo sua densa folhagem verde intacta e encorpada, o juazeiro formando uma ampla 

sombra. É sob o joá, como preferem os moradores chamar essa espécie de árvores, que 

todos buscavam se abrigar fugindo da quentura dos barracos de lona e do mormaço que 

cresce com o avançar do dia. Para os moradores o joá, devido a sua folhagem 

permanente verde e fechada, é uma verdadeira casa. Como tal veio sendo utilizada, 

recorrentemente, para abrigar viajantes, romeiros que se dirigiam a Bom Jesus da Lapa 

ou voltavam deste centro religioso popular e, também, famílias desalojadas pelas 

enchentes fortes do São Francisco. 

Neste período de 2007, a seca prolongada na região das nascentes contribuiu para que o 

excesso de descarga de esgoto sem tratamento oriundo dos centros urbanos no alto São 
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Francisco7 atingisse níveis elevados provocando a multiplicação de algas azuis8. Estas, 

descendo pelo rio das Velhas, atingiram a região do norte de Minas provocando grande 

mortandade de peixes. Em consequência, o Instituto Estadual de Floresta – IEF lançou a 

portaria nº. 156 ampliando o período proibitivo de pesca correspondente à piracema, o 

que gerou tensões entre o órgão ambiental e as colônias de pescadores da região. Seus 

membros, em passeatas, distribuíram carta-protesto em que questionavam a medida 

proibitiva e o não envolvimento da categoria no seu processo de definição, além do 

tratamento mais ameno dado aos pescadores amadores que praticam o turismo da pesca. 

Foi a primeira vez que um problema desta dimensão aconteceu. Transformando a água 

do São Francisco, sinônimo de pureza para seus moradores, em água podre. O mau 

cheiro invadiu a beira do rio e não deixou ninguém desavisado de que havia algum 

problema e, na sequência, pelos meios de comunicação chegaram recomendações do 

governo para não utilizar a água e nem consumir os peixes.  

A população ficou ao mesmo tempo preocupada e descrente, sem compreender, afinal, 

qual era a causa daquele cheiro forte que vinha do rio e se a água estava realmente com 

algum problema. Posteriormente quando voltei à região, conversando à noite ao pé do 

fogão, ouvi a seguinte explicação de uma moradora do Quilombo da Lapinha: 

Não sei se fui eu que comprei um peixe ou se eu ganhei, sei lá. Acho 
que alguém fez um peixe. Gritaram: não pode comer peixe não, que o 
peixe está com o gosto da água! Alguém disse que fez um peixe e ele 
estava com o gosto da água. Eu mesmo duvidei. Pensei comigo isso é 
duvidoso, fiz um caldo. Para quê, era o mesmo gosto de amoxilina 
(cheiro de remédio?). É a mesma coisa, um cheiro forte, muito ruim, 
joguei tudo fora (Deca, Acampamento Rio São Francisco, março de 
2008). 

 

Como não há sistema de armazenamento e de distribuição de água para todas as 

localidades ribeirinhas, a prefeitura utilizou caminhões pipa para transportar água da 

cidade para as comunidades, o que atendeu parcialmente as famílias. No entanto, os 

moradores da beira do rio não tiveram como não usar a água mal cheirosa, porque o 

banho ao final da tarde, a lavação de vasilhas e roupas continuou sendo realizado no São 

Francisco, “por precisão”. Muitas vezes até mesmo, a água utilizada para beber foi 

colhida no rio porque “era beber ou ficar com sede”.  

                                                 
7 Envolve os municípios que compõe a região metropolitana de Belo Horizonte 
8 Cianobactérias. 
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Para os moradores o maior incômodo foi causado pelo cheiro, talvez porque a água do 

São Francisco sempre foi tida como uma água sadia, gostosa, limpa, que dá vida às 

pessoas, sendo difícil para os moradores pensar a vida neste lugar sem ter água boa para 

beber. 

Nesta primeira visita, percorri em companhia de representantes do grupo todas as 

localidades que conformam o Quilombo da Lapinha, ou seja, Vargem da Manga, 

Lapinha, Saco e Ilha da Ressaca. Inicialmente atravessamos de barco o rio pequeno, 

braço do São Francisco que separa o Acampamento Rio São Francisco da Ilha da 

Ressaca. Visitamos a escola, a oficina de produção de farinha e lá conversamos com 

alguns moradores. 

 

 
Figura 02: Ocupação da beira do São Francisco, em destaque localização das comunidades do Quilombo 

da Lapinha e das lagoas marginais ao seu entorno.  

Fonte: trabalho de campo, adaptado do Google Earth. 

 

Depois de carro subimos beira rio até a localidade mais distante, situada na divisa do 

município de Matias Cardoso com Itacarambi. O grupo local de Vargem da Manga hoje 

é uma comunidade separada territorialmente das outras, porque de um lado e no fundo é 
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cercada por uma grande fazenda de gado e pelo outro lado pelo Parque Estadual Lagoa 

do Cajueiro – PEC. Por isso os contatos mais próximos são feitos com a travessia do 

São Francisco.  

Os 20.500 hectares destinados ao PEC envolvem uma extensa área de carrasco situada a 

cinco quilômetros da calha do São Francisco, que se projeta da altura da cidade de 

Matias Cardoso até a comunidade de Várzea da Manga. A área territorial do parque 

avança em direção ao rio São Francisco, incorporando áreas de mata, baixios, 

alagadiços9 e lagoas, tradicionalmente utilizados pelos membros das comunidades 

vazanteiras como área de coleta, de pesca, caça e de formação de roçados hoje práticas 

proibidas pelos órgãos ambientais. 

No caminho passamos pelas comunidades do Saco e da Lapinha, que também são 

compostas por grupos familiares que ocupam terra em comum, separadas por grandes, 

mas também pequenas fazendas. Estas têm como principais atividades econômicas a 

criação de gado e plantio irrigado.  

As grandes fazendas, que se estabeleceram na área a partir dos anos de 1970, na 

implantação dos seus sistemas de produção, com recursos do Programa Nacional de 

Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis – PROVÁRZEAS - suprimiram a maior 

parte da vegetação nativa, matas e alagadiços e passaram a utilizar a água do rio e das 

lagoas marginais para a irrigação de frutíferas e de pastagens interferindo sobre a 

dinâmica de recarga das lagoas. No caso da lagoa da Lapinha a construção de um aterro 

por uma fazenda fechou o canal de abastecimento da lagoa que a ligava ao São 

Francisco impedindo, por anos seguidos, que a cheia a atingisse e que nesta se 

desenvolvessem e multiplicassem peixes. Desta forma, esta lagoa perdeu sua 

característica mais importante: ser local para desova e criação de peixes que, 

posteriormente, contribuem para repovoamento do rio. 

Em março de 2008, quatro meses mais tarde, voltei ao município de Matias Cardoso 

para dar início ao trabalho de campo junto às comunidades negras vazanteiras do 

Quilombo da Lapinha. Foi quando realizei conversações com os moradores mais velhos 

do lugar e tomei conhecimento da existência da Associação de Vazanteiros de Matias 

Cardoso, formada por famílias atingidas pelo Parque Estadual da Mata Seca - PEMS. 

                                                 
9 Durante a pesquisa identificamos tanto o uso do termo alagadiço, com lagadiço para identificar as áreas 

baixas e que acumulam água no período chevoso. 
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As informações obtidas anteriormente junto ao IEF davam a entender que a presença de 

vazanteiros na área do PEMS era coisa de um passado distante. No entanto, a realidade 

encontrada é outra, pois há uma história de resistência que envolve cinquenta e sete 

famílias, que ocupam a beira do São Francisco e se utilizam da vazante Pau de Légua 

para viabilizar a sua reprodução.  

Esta realidade é desconsiderada pelos gestores públicos que atuam na região, já que as 

ações de regularização do PEMS conduzidas pelo IEF estão voltadas para a indenização 

das terras ocupadas por fazendeiros. Negociações, em parte já concluídas, que 

demandaram a realização de estudos técnicos por parte do IEF, além de abertura de ação 

judicial na Comarca de Manga visando definir valores a serem pagos na aquisição de 

terras pelo Estado. Os vazanteiros não foram e não serão indenizados devido ao 

entendimento no órgão ambiental de que não proprietários não podem sê-lo. A 

estratégia utilizada, até agora, é forçar a saída das populações não proprietárias sem 

indenizar nem mesmo as benfeitorias10. 

Os vazanteiros vêm sendo tratados como invasores e são sistematicamente pressionados 

pelos técnicos do IEF que se utilizam do poder da instituição como órgão fiscalizador 

ambiental para repreender, punir e coibir a ocupação da área, o que vem sendo feito 

desconsiderando as especificidades do grupo e os seus vínculos territoriais.  

A ação empreendida pelo órgão ambiental é de vigilância ostensiva em relação aos 

vazanteiros e vazanteiras do Pau de Légua, o que envolve intimidações, ameaças de 

despejo e notificações constantes. Desta forma, os órgãos cerceiam as atividades 

produtivas tradicionais dificultando a permanência das famílias no lugar, o que veio 

sendo relatado pela Associação dos Vazanteiros de Matias Cardoso, desde o primeiro 

contato realizado, que contou com a colaboração da CPT. Neste sentido são narradas 

por um vazanteiro suas conversações com um funcionário ambientalista: 

Falei com ele (técnico do IEF) vocês fazem vista grossa, não olham para o 
lado do vazanteiro, só olham os seus interesses. Nós não somos invasores, 
não destruímos nada, quando vocês chegaram querendo comprar essas terras 
nos já estava lá (Natalino, Matias Cardoso, abril de 2008). 

 

                                                 
10 Dado que o órgão utiliza como referências  normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que 

desconsidera as construções tradicionais das populações rurais brasileiras. Tais normas só consideram 
as construções tipicamente urbanas. 
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A partir de então, interessada em conhecer melhor esse conflito, passei a me aproximar 

do grupo. Realizei visitas para conhecer as vazantes do seu território situado do outro 

lado do rio em frente à cidade de Matias Cardoso. Interessava-me apreender o modo 

como vivem as famílias vazanteiras do Pau de Légua no seu trânsito entre a margem 

direita e a margem esquerda do rio São Francisco11.  

Conheci seus plantios, barracos e cercados utilizados na criação de pequenos animais e 

os equipamentos utilizados na produção de farinha e aproveitamento da cana. Bem 

como as narrativas dos integrantes mais velhos do grupo e de moradores da cidade 

sobre histórias do lugar: despejos feitos por fazendeiros, iniciativas de negociação 

mediadas pela Marinha e suas estratégias de permanência no lugar que se estendem até 

os dias atuais. 

Registrei histórias desta resistência no confronto com as antigas e novas frentes de 

expansão. Percebi que estas vêm atuando no sentido de apagar os marcos das antigas 

ocupações do Pau de Légua e nas suas proximidades: o povoado da lagoa da Lavagem e 

do Imbarí, a Gruta da Santa, que informam pela memória dos seus moradores a 

historicidade e territorialidade dessas populações tradicionais.  

O impacto restritivo e repressivo destas ações influíram sobre a territorialidade 

vazanteira, impondo urgências e dando origem a novas dinâmicas territoriais, que 

passam pela intensificação dos vínculos com a cidade de Matias Cardoso e Manga ou 

com outras localidades próximas mediados pelas relações de parentesco, compadrio e 

afinidade. 

 

Em minha pesquisa etnográfica fui aos poucos incorporando a fotografia no processo de 

coleta de dados nos seus vários momentos. Ao recorrer à fotografia na produção, no 

manuseio e como dado para desenvolver análise, considero que ela contribui no sentido 

de romper ocultamentos e configurar por outros olhares, outras imagens e outras 

informações, uma realidade mais complexa. A fotografia evidencia lugares e vidas 

subsumidas e também outra relação com a natureza do São Francisco. Nesta relação, a 

                                                 
11  A legislação que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC reconhece a 

contribuição das populações tradicionais para a conservação da biodiversidade e o direito destas de 
terem sua presença compatibilizada sem restrição das atividades reprodutivas essenciais, até que se 
efetive o processo de negociação e regularização da Unidade de Conservação, bem como o duplo 
direito de ser simultaneamente indenizada e reassentada (SANTILLI, 2005). 
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natureza é também sujeito, com memória e com sentidos. Ela se caracteriza como uma 

relação de proximidade e de afinidade entre seres humanos e seres naturais, como entre 

irmãos e/ou como entre compadres. Estas duas relações, a de parentesco e a de 

compadrio, são as bases a partir das quais as populações vazanteiras organizam 

socialmente a vida coletiva. 

Neste sentido, imagens, oralidade e memória integram o fazer etnográfico e revelam os 

processos sociais vividos em suas várias dimensões, econômica, política e cultural. A 

articulação da oralidade e da memória filtradas pela fotografia constitui-se em meu 

esforço de dar visibilização às estratégias de resistência protagonizadas pelas gentes do 

lugar. 

Iniciei meu trabalho de campo12 junto às comunidades ribeirinhas do São Francisco, 

acompanhada de um caderno de anotações, um pequeno gravador e uma máquina 

fotográfica digital nada discreta. Assim, toda vez que a tirava da mochila era inevitável 

que as pessoas imaginassem a minha intenção. Inicialmente fiquei pensando o que eu 

poderia fazer para tornar o fazer fotográfico, uma ferramenta produtora de 

conhecimento, menos agressivo. Cheguei a pensar na possibilidade de eleger momentos 

específicos para fotografar, o que na prática não se mostrou muito produtivo. Foi a 

convivência estabelecida, as muitas conversas e caminhadas pelos lugares que 

indicaram os caminhos a serem seguidos.  

Muitos fazeres e vivências foram registrados, mas houve também momentos em que eu 

me permiti apenas apreciar, absorver, compartilhar. Assim fotografia, anotações e 

gravações se misturaram num esforço necessário de fazer registros e pequenas sínteses.  

Percebi “estando lá”13 que “o olhar, o ouvir e o escrever”14 estavam se somando ao 

fotografar no desafio de buscar conexões e permitindo que eu me aproximasse dos 

grupos beiradeiros, facilitando o ato de interagir. Quando iniciei as incursões a campo 

junto às comunidades levei comigo algumas fotos feitas nos contatos e visitas 

                                                 
12 Veja, em anexo, a descrição das quatro incursões de campo realizadas. 
13 Para Geertz (1997) o trabalho etnográfico é realizado em dois momentos distintos, um quando se está 

no campo junto aos “nativos” onde se desenvolve a coleta de dados e outro quando se está na 
academia entres os pares da comunidade antropológica. 

14 Cardoso de Oliveira (1998) inspirado em uma interpretação levi-straussiana afirma que baseado na 
argumentação geertziana que o “estando aqui” constitui-se o momento da escritura, onde a 
compreensão interpretativa tem seu momento privilegiado de emergência como ato cognitivo. 
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anteriores. Essa iniciativa bastante simples mostrou-se muito interessante, pois 

favoreceu a aproximação por parte dos próprios grupos e suscitou algumas questões.  

Normalmente quando apresentava as fotos para algum morador o que acontecia é que as 

pessoas se detinham na sua leitura, buscando com muita atenção identificar lugares, mas 

principalmente pessoas conhecidas. Quando reconheciam alguém isso logo ficava 

evidente pela mudança na expressão do rosto. A partir de então, informavam quem era e 

relatavam afinidades existentes. Outras vezes, apresentavam uma questão ou algum 

comentário sobre a pessoa ou sobre a atividade registrada na fotografia.   

Em uma dessas oportunidades ouvi a seguinte observação, feita por Deca do Quilombo 

da Lapinha, em março de 2008: “vi as fotos que você tirou da outra vez. Gostei. Nelas, a 

gente vê o olho da gente. Somos negros, mas não é por isso que o olho da gente precisa 

ficar escuro”.  

 Ou seja, na sua forma de expressar ela estava me dizendo que gostou da foto porque 

podia ver nela os seus olhos, mas também ela estava me dizendo que se sentia 

valorizada pela foto, que ela se reconhecia na foto.  A estratégia utilizada toda vez que 

acionava o botão da máquina fotográfica foi estabelecer uma regulagem de luz para ler a 

pele negra.  

A partir desta estratégia de mostrar fotos no papel, ou no próprio visor da máquina 

digital, fui percebendo que as pessoas interagiam com a fotografia de certa forma, 

deixando-se fotografar ou até se mostrando para serem fotografadas. Alguns me pediam 

para ir com eles a algum lugar fazer fotos. Os adultos fazendo muita questão de me 

levar até seus roçados, de mostrar os produtos do trabalho na terra. Lembro de ter 

ouvido alguns dizendo: “bom seria se a mandioca estivesse sendo ralada para a 

produção da farinha”, como se a fotografia pudesse servir para comprovar a sua 

condição de pessoa trabalhadora e das suas habilidades.  

Outros me levaram para ver os animais serem cuidados, alimentados, ou me pediram 

para fazer fotos com os animais de estimação. Já as crianças, gostavam da experiência 

de se ver nas fotos. Neste sentido, rodeavam-me fazendo coisas para chamar atenção, 

subiam nas árvores ou me esperavam para ir com eles até o rio “banhar”, mostrando 

com as  brincadeiras na água sua proximidade com o rio.  

Passei então a compartilhar a cada incursão algumas novas fotos, buscando acompanhar 

os comentários e os interesses manifestos quando da sua leitura e acumulando algumas 
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encomendas a cada nova incursão. Em decorrência da riqueza de informações que a 

imagem fotografada proporcionou na coleta de dados tomei a decisão de construir a 

leitura da realidade social dessas populações utilizando as fotografias para subsidiar 

análises possíveis quando se utiliza imagens. 

Esta dissertação está organizada em dois capítulos. Inicio descrevendo o cotidiano dos 

grupos quilombolas e vazanteiros da beira do São Francisco: o viver, o conviver e o 

resistir, quando abordo as práticas costumeiras que formam padrões de interação dos 

grupos entre si e com a natureza e que vinculam as populações a diferentes lugares do 

território: o rio, as ilhas, a terra em comum e a terceira margem. Desta forma são 

evidenciadas as estratégias de reprodução social e simbólica dos grupos, bem como, os 

processos de apropriação do ambiente natural que explicitam relações de poder e 

conectam os grupos com a realidade ao seu entorno e com dinâmicas societárias mais 

amplas. 

Na descrição das sociodinâmicas ambientais dos grupos estudados a significação da 

natureza pela cultura vazanteira ganha entendimento. As formas de apropriação da 

natureza, convertida em vazantes, lagoas, baixios, rio pequeno, rio grande, quintais e 

altos são norteadas por um saber fazer específico que caracteriza o modo de vida 

vazanteiro. Este saber fazer está orientado por uma ética do agir que concebe os 

elementos da natureza como sujeitos – parentes e compadres - em contraposição à ética 

dos fazendeiros e parques, para quem a natureza é objeto, passível de ser transformada 

em mercadoria ou de ser submetida a uma necessária proteção. Estas diferentes 

perspectivas se manifestam na forma de conflitos, o texto apresenta a assimetria de 

poder existente entre estes diferentes segmentos, quando são evidenciados os processos 

de expropriações que incidem sobre os grupos subalternos da beira do São Francisco e 

criam contingências ao seu modo de vida o que é aprofundado pela leitura dos processos 

de territorialização realizada no capítulo dois.  

No capítulo dois busco aprender as sociodinâmicas ambientais vivenciadas na 

historicidade das comunidades negras da beira do rio São Francisco no extremo norte de 

Minas. Quando articulo memória social, dados históricos e estudos sobre a história 

regional e desenvolvo uma leitura mais distanciada, mas também mais pragmática e 

objetiva do contexto regional que incide sobre os grupos. Para tanto recorro ao conceito 

de territorialização construído por Pacheco de Oliveira (1998), que me permite 

compreender as mudanças ocorridas nas relações sociais que incidem na vida das duas 
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coletividades na interface homem e natureza por um lado e homem x natureza por outro 

lado que confluíram, em diversas conjunturas, para produzir o encurralamento dos 

grupos negros que atualmente estão na cena política se afirmando etnicamente como 

vazanteiros e/ou como quilombolas. 
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CAPÍTULO I - VIVER, CONVIVER E RESISTIR: sociodinâmicas ambientais dos 

quilombolas da Lapinha e vazanteiros do Pau de Légua 

 

Neste capítulo apresento minha leitura sobre as sociodinâmicas ambientais praticadas 

pelas populações quilombola e vazanteira das beiradas do rio São Francisco nos 

municípios de Matias Cardoso, de Manga e de Itacarambi no extremo norte de Minas. 

Compreendo sociodinâmicas ambientais como práticas sociais que formam padrões de 

interação ocorrentes nos processos de apropriação do ambiente natural que envolvem 

relações de disputas e poder inerentes aos processos de apropriação. Informo que esta 

compreensão se apóia em uma categoria descritiva e não em um conceito teórico. O 

foco da leitura desenvolvida neste capítulo, portanto, será colocado nas práticas sociais 

que os membros das comunidades negras do Quilombo da Lapinha e da vazante do Pau 

de Légua desenvolveram em suas interações com os diversos lugares a partir dos quais 

podem organizar a reprodução material, social e simbólica das famílias e dos grupos 

sociais que constituem.  

A estratégia etnográfica utilizada recorre ao imbricamento entre fotografia e 

interpretação, a partir da postura reflexiva sobre o lugar da fotografia em que procuro 

superar a condição da imagem como mero recurso documental. Neste capítulo deixo 

que a fotografia fale evidenciando a vida vivida por àqueles sujeitos em seus lugares, o 

recurso utilizado buscar capturar além de informações visuais relevantes, pequenas 

pistas aparentemente ocultas e também pequenas sínteses sobre a realidade vivida. Devo 

dizer que em meu percurso profissional a fotografia se inseriu como elemento 

constituinte e motivador do trabalho, integrando o meu fazer e também o olhar sobre a 

realidade.  

Foi no contato com o cotidiano dos povos do sertão nortemineiro, habitantes dos vales, 

chapadas, beiras de rios que fui me fazendo profissional. Procurei entrelaçar o pensar 

construído a partir dos conhecimentos agronômicos, com um esforço constante de 

contextualização dos processos sociais ali identificados, de um olhar e de uma leitura 

menos externa e mais entrelaçada com os sujeitos desta mesma realidade. Num embate 

frequente com visões preconcebidas que a princípio caracterizavam o Jequitinhonha e o 

Norte de Minas como região de pobreza, de lugares e de povos sem perspectivas. 
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Aprendi a fotografar fazendo, refazendo, perseguindo intencionalmente expressões e 

gestos deste universo numa busca pelo belo, pelo sutil, pelo incomum contido nos 

espaços pisados e moldados pelas gentes que encontrava. Aos poucos, as possibilidades 

da fotografia se ampliaram, desvendando vivências e o inusitado da simplicidade e da 

riqueza, das pequenas sutilezas dos grotões, dos muitos conhecimentos, de como se vive 

na beira de rios e nas pequenas localidades. Estas, ao mesmo tempo, distantes, mas 

também conectadas com grandes cidades como São Paulo e Brasília. 

 A cada nova incursão, nova surpresa a minha frente, a riqueza de saberes, fazeres e 

sentidos associados às variedades de espécies nativas do cerrado e da caatinga. Quanto 

mais seguia compartilhando saberes e idéias acessadas pelas famílias sertanejas mais eu 

me interessava pela complexidade, nada aparente, de suas vivências, pelo seu modo de 

se expressar e de se fazer presente, resistindo à tendência homogeneizadora da 

sociedade urbana moderna.  

A alteridade, na possibilidade de outros modos de vida, me saltou aos olhos e através da 

fotografia busquei apreender como se construíam no dia-a-dia.  

Em geral, a fotografia é vista como uma ilustração, como um elemento a mais e 

dispensável na pesquisa. Em alguns trabalhos a fotografia aparece complementando a 

escrita, confirmando, ou dizendo de outra forma algo recortado sobre aquela realidade. 

A fotografia, assim entendida, é um recurso técnico e metodológico que amplia o 

caderno de campo e se insere na busca de novas entradas para conhecimento da 

realidade. Para Koury (2006) esta é a forma predominante de utilização da imagem 

fotográfica nas ciências sociais, uma tendência instrumental de compreender e utilizar o 

objeto fotográfico, como se este fosse “um duplo do real”.  

Nesta dissertação incorporo a fotografia como etnografia, isto é, a possibilidade de uma 

interpretação subjetiva, localizada e ao mesmo tempo complexa da realidade. 

Associando fotografias e vivências, busquei aprofundar minha compreensão sobre os 

lugares da beira do rio São Francisco e os sujeitos que aí vivem. Procuro confrontar 

imaginários, trânsitos e dinâmicas acionadas pelos grupos sociais tradicionais 

impactados por políticas e projetos externos que intervieram em sua realidade social. 

Utilizo da sensibilidade e de uma noção própria de estética para capturar sutilezas do 

cotidiano dos grupos tradicionais no seu fazer coletivo e constituir um acervo 

significativo, cuja possibilidade de voltar às fotografias, resgatar impressões, 

sentimentos e informações nativas traz sempre novos questionamentos.  
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Vivemos numa sociedade intensamente visual e dependente de imagens, nos 

familiarizamos com o fato de que, em muitos casos, processos e interações entre 

sujeitos são visualizados com facilidade. Isto, conforme discutido por Ciavatta (2004) 

não quer dizer que os processos sociais são fotografáveis, ou que a partir da fotografia 

possamos fazer leitura sem erros ou sem surpresas. Para este autor a fotografia é vista 

por como sendo em si uma interpretação, uma leitura da realidade construída por um 

determinado sujeito. Uma vez que “as fotografias não são objetos isolados, 

independentes. São situadas em um contexto e indelevelmente marcadas por quem a 

produziu pelo olhar de quem as recortou da realidade” (CIAVATTA, 2004, p.15).  

Neste sentido, a contribuição da fotografia para a ciência social é significativa. Como 

afirma Koury (2006) quando nos afastamos da perspectiva instrumental do “duplo real”, 

surge a possibilidade de ampliar a narrativa fotográfica através da análise social dos 

silêncios revelados pela fotografia, o que permite discutir a fotografia como um discurso 

social. Incorporo à minha narrativa etnográfica em que articulo fotografia e texto uma 

dupla perspectiva, a primeira a própria interpretação que salta aos olhos pelas imagens e 

a segunda pela análise social dos silêncios, ou seja, do que está ocultado ao olhar de 

quem não “esteve lá”. 

A fotografia é um campo de conhecimento relativamente novo e em construção, sobre o 

qual nos interessa refletir. Para tanto, utilizarei das contribuições dos autores citados a 

cima, seguindo o caminho indicado por Martins (2008) quando este afirma que a única 

forma de fazer da fotografia um espelho é atravessar o espelho e na busca da 

autenticidade expor desafios e contrastes, o que nos encanta e o que nos golpeia.  

Para este autor o fotógrafo no seu fazer registra com a imagem não só o que está ali 

presente, a frente da sua lente, mas, sobretudo, as discrepâncias entre o que pensa ver e 

o que está lá e não é visível. Registra mais o indício do real que o real e no seu esforço 

interpretativo ele dá a ver o ausente. Portanto, importa lançar mão da narrativa, para no 

diálogo com a imagem, dizer algo mais que o aparente. 

Neste capítulo realizo um esforço tendo como foco de leitura as sociodinâmicas 

ambientais dos povos negros vazanteiros conjugando imagem fotográfica, narrativas e 

literatura, quando busco, no manuseio das imagens, refletir sobre aspectos vivenciados 

em campo, revelados ou ocultados, na sua intensidade pelas lentes.  
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Neste sentido a fotografia se insere para compor a narrativa etnográfica se integrando ao 

próprio discurso construído. Dessa forma procuro integrar a fotografia à leitura das 

sociodinâmicas ambientais, pois compreendo que a fotografia pode se inserir como um 

fazer etnográfico na busca pela interpretação densa, conforme proposto por Geertz 

(1989). Procuro dar visibilidade à teia de relações sociais vividas, pensadas e sentidas 

pelos negros vazanteiros do Quilombo da Lapinha e da vazante do Pau de Légua. 

Na análise das sociodinâmicas ambientais dos grupos estudados utilizo como referência, 

em primeiro lugar, as categorias de ordenamento territorial vazanteiras informadas por 

Luz de Oliveira (2005). Em sua dissertação de mestrado estudando os vazanteiros entre 

os municípios de Januária e Manga ela reconhece que essa população tem um modo de 

vida específico, marcado pela forma como interage com o ecossistema, através do 

domínio cognitivo sobre os ambientes que integram seu território e são a base do seu 

sistema produtivo. Em sua argumentação, é afirmado que: 

As informações coletadas em campo me levaram a identificar três 
principais unidades da paisagem manejadas pelos vazanteiros – o 
complexo terra-firme, o complexo ilha, interligados pela terceira 
unidade, o complexo rio. O ciclo do rio define as dinâmicas ecológicas 
e, por conseguinte, as estratégias de manejo de cada uma dessas 
unidades. De acordo com as categorias nativas de ordenamento 
territorial, na terra-firme os ambientes se subdividem em: a) margem 
ou beira-rio; b) barranco; c) lagoas criadeiras; d) cerrado ou caatinga. 
Nas ilhas se subdividem em: a) sangradô; b) baixão; c) vazante, 
lameiro ou lagadiço; d) terras altas. O complexo rio promove a 
conectividade entre as unidades da paisagem, dando corpo e vida a 
uma unidade territorial que é básica para a manutenção do sistema 
produtivo e para a reprodução agroalimentar dos vazanteiros (LUZ 
DE OLIVEIRA, 2005, P. 122, grifos meus). 

 

Em segundo lugar recorro ao conceito de “memória territorial” de Arruti (2002) para 

quem a memória e o conhecimento dos lugares informam a história de um dado grupo 

social, ou seja, os acontecimentos inscritos no território, ainda que não visíveis aos 

olhos das pessoas de fora, fazem emergir para os nativos lembranças que fundamentam 

as narrativas para se contar a historicidade do grupo. Este conceito me é útil para 

organizar minha narrativa etnográfica que articula fotografia e texto. É por meio da 

articulação dessas duas perspectivas conceituais que posso trabalhar a percepção 

ambiental dos vazanteiros que identificam três grandes unidades da paisagem 

apropriadas e manejadas por eles: o complexo ilha o complexo terra-firme, interligados 
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pela terceira unidade, o complexo rio. Cada uma dessas unidades paisagística se 

subdividem em outros espaços manejados conforme suas possibilidades de utilização.  

A narrativa e a interpretação etnográficas percorrem estes espaços buscando revelar nas 

práticas sociais as relações materiais, afetivas, simbólicas e políticas que informam o 

viver, o conviver e o resistir das populações negras vazanteiras. Os quatro primeiros 

momentos se organizam em torno dos lugares: rio, ilha, terra em comum e em trânsito 

Neste percurso, como informei utilizei a fotografia nos vários momentos do meu 

processo de pesquisa: na produção, no manuseio e na análise, pois procurei buscar 

contribuir no sentido de romper o ocultamento, configurando outros olhares, outras 

imagens. Estas evidenciam lugares e vidas subsumidas e também uma outra relação 

com a natureza do vale do rio São Francisco. Onde a natureza é também sujeito, com 

memória e sentidos, característica da relação de proximidade e de afinidade entre os 

humanos, ou seja, irmãos, compadres.  

Neste sentido, imagens, oralidade e memória integram o fazer etnográfico e revelam os 

processos vividos nas suas várias dimensões e as estratégias de resistência 

protagonizadas pelas gentes do lugar.  
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A convivência no rio e com o rio 

 

A vida entremeio à água, a cheia e a vazante, é uma constante na vida das comunidades 

negras vazanteiras. Na convivência social da beira do São Francisco, vazanteiros e 

vazanteiras se fazem gentes do rio. Espaços sociais são construídos, costumes e saberes 

são transmitidos entre crianças, jovens e adultos, constituindo por assim dizer espaços 

de trabalho, de lazer e de socialização. Onde no convívio entre os grupos e entre as 

gerações se aprende fazendo, os fazeres femininos e os masculinos.   

 

 

 

Logo que amanhece já tem morador no caminho do rio: chegando da pesca noturna, 

transportando os seus apetrechos e pescados. Outros vão cedo buscar água e tem 

também aqueles que acordam para primeiro banhar o rosto nas águas correntes, um 

gesto habitual e simbólico de iniciar o dia, de iniciar os trabalhos em companhia do 

“Velho Chico”. 

Rio pequeno, riozinho é o nome dado ao braço menor do São Francisco que separa a 

ilha da terra firme e onde as águas correm mansas e chegam a secar nos períodos de 
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estiagem. Sua travessia é feita sempre de barco, mesmo quando as águas estão baixas e 

dão passagem, um deslizar manso e repetido. No caso dos grupos estudados, 

encontramos o rio pequeno separando, mas também unindo, a ilha da Ressaca com o 

Acampamento Rio São Francisco e a comunidade do Saco. Por outro lado, um pouco 

acima no São Francisco, da mesma forma, integrando a ilha do Capão à comunidade de 

Remanso. O rio pequeno é lugar de passagem e de permanência para vazanteiros e 

vazanteiras.  

 

 

A mexida na vazante e a lida diária com o rio, fonte de água e alimento coloca homens e 

mulheres, jovens e crianças em contato com a natureza e suas dinâmicas. Estes 

aprendem na convivência cotidiana a acompanhar o subir e baixar das águas, e sabem 

que mudanças na sua cor são indicativos importantes, que ajudam a marcar o tempo das 

cheias e das chuvas, e neste sentido orienta diferentes plantios e a pesca.  

Nos arredores da ilha da Ressaca e da ilha do Capão o correr da manhã no rio é intenso. 

São muitos os afazeres e também os sentidos dos barcos dando destino à vida dos 

lugares. Para a escola atravessam crianças e professoras, para as roças enxadas e foices 

e com vários destinos os produtos de época: mantimentos colhidos nas roças de feijão e 
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milho, frutas frescas e verduras das hortas de molhação que seguem para as casas de 

parentes, ou para atender a encomenda de um freguês na cidade. 

O trabalho da mulher começa sempre muito cedo, normalmente quando o dia ainda está 

escuro. Ela levanta para acender o fogo, providenciar a água para o café, varrer o 

quintal, preparar as crianças para a escola. Na sequência, quando não vai para a roça, 

segue para o rio para lavar as vasilhas e roupas sujas.  

Indo para o rio leva consigo também as crianças menores e as meninas pequenas. De 

modo que, pela manhã as crianças que não estão na escola são encontradas junto da mãe 

na beira do rio, permanecendo com ela, com suas irmãs mais velhas e tias, enquanto 

estas realizam a lavação. Deslocando-se sempre juntas da beira do rio para a casa ou 

arredores.  

Assim, mulheres ao mesmo tempo em que trabalham, cuidam e orientam as crianças nas 

suas brincadeiras, banhos e pequenos serviços, não permitindo que estas permaneçam 

distantes ou sozinhas no rio, porque conhecem e temem a força das águas e seus 

perigos.  
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As cenas de crianças, vasilhas e roupas na beira do rio estão sempre associadas às 

mulheres e se repetem com muita frequência principalmente pela manhã, ou ao final da 

tarde, configurando espaços de muita intimidade. Em casos de necessidade e tendo na 

vizinhança parentes e comadres o que é bastante comum, são acionadas outras mulheres 

para ficar com os filhos menores e distraí-los durante algumas horas enquanto a mãe vai 

sozinha para o rio trabalhar.  

As mulheres dedicam a maior parte do seu tempo para cuidar dos filhos. Quando isso 

não acontece, e por algum motivo ela se ausenta, outra mulher, geralmente parente, 

assume a responsabilidade do cuidar e do criar, incorporando a criança à dinâmica da 

família. Em casos como este a mãe pode ser responsabilizada por abandonar o filho, ao 

passo que a cobrança da paternidade geralmente não é feita ao pai, que com mais 

facilidade pode eximir-se dos cuidados e da manutenção dos filhos.  

 

 

 

Para a criança, o rio é lugar de muitas brincadeiras, de se entreter, de se deixar ficar. 

Para o adulto ele assume outras representações, porque com o passar do tempo ele se 

transforma, se configura em lugar de trabalho, de lidas cotidianas, onde busca prover as 

necessidades e o sustento da família.  
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Assim como a mulher, o homem no processo de trabalho e nas relações que envolvem 

outros homens e a natureza partilha valores que os qualificam. Ao final da sua lida 

diária no rio, quando volta para casa carregando o alimento ele é tomado pela sensação 

do dever cumprido, sendo valorizado pelo grupo, uma vez que o peixe capturado 

simboliza para a família alimento de qualidade, assim como a carne de gado, galinha e 

porco é considerado alimento essencial e indispensável na confecção de uma refeição 

forte.  

Porém quando se envolve com o rio, diferente da mulher, o homem se desloca por 

outros espaços e mesmo quando permanece no rio pequeno ele se desloca mais. É ele 

quem geralmente vai pescar no rio grande e nesta investida transita por espaços mais 

distantes, por onde permanece por um maior período. Inicia pela madrugada por volta 

de quatro horas da manhã, ou à tarde entrando pela noite à dentro, convivendo com o 

escuro e com barulho que a mansidão da noite evidencia. Diferente da mulher que faz 

referência à noite, ao “truvo da noite”, como algo perigoso e a ser evitado, o que não 

impede que ela, nos momentos de precisão enfrente a noite e a pesca noturna, o que em 

geral realiza na companhia do marido ou de algum parente. 
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O homem pesca de canoa, manejando a rede e tarrafa, faz uso da espera, diferente da 

mulher que em geral pesca de varinha e nas proximidades de onde busca água, um 

pescar mais urgente e em pequenos intervalos quando captura peixes menores e 

variedades como “mandim, cumbaca e às vezes até o pacomom, o que é mais difícil”. 

É costume nas suas investidas no rio o homem levar consigo um filho ou algum parente 

menor entre oito e dez anos, numa fase em que o menino já se encontra mais afastado da 

mãe, de seus cuidados e ensinamentos. Leva o menino para “ajudar a arrastar a tarrafa”, 

para ajudar a realizar pequenos serviços e desta forma o insere pouco a pouco no mundo 

das atividades, dos saberes e dos valores masculinos. Este aprende observando e 

fazendo. Aprende a reparar a rede de pesca, a manobrar o barco nas investidas, mas 

também a conhecer as águas a partir de alguns sinais sutis e dificilmente percebidos por 

olhos inexperientes que são importantes para um bom desempenho.  
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Numa fase de crescente liberdade os meninos já seguem sozinhos da casa para a beira 

do rio para tomar muitos banhos. Às vezes seguem cedo de varinha na mão, orientados 

pela necessidade da família. Fazem o que sabem para “ajudar”, e se inserem 

efetivamente contribuindo através da oferta e diversificação de alimentos para o 

conjunto da família. 

Quando atingem a idade de treze a quatorze anos estes jovens já estão treinados no lidar 

com os equipamentos e conseguem apetrechos emprestados para exercitar a pesca, o 

que é feito geralmente em pequenos grupos e numa sociabilidade prazerosa, um misto 

de trabalho e brincadeira. 

Desta forma, participando ativamente nas estratégias alimentares da família e grupo 

social com quem convivem, aprendem desde cedo o valor dos produtos, seu sabor e o 

tempo de abundância, quando pouco a pouco passam a conhecer os ciclos de produção e 

escassez de peixes e frutas, bem como a movimentação de aves e bichos do lugar. 

O movimento na beira do rio só enfraquece quando o sol sobe e vai beirando o meio do 

céu, quando o calor se torna muito intenso. As mulheres são as primeiras que retornam 

para casa, voltam geralmente carregando água. Irão cuidar da casa, do almoço da 

família, das crianças e do quintal. Preparam o almoço cedo quando tem homem 

trabalhando fora e precisam levar ou mandar a comida. Mas se não tem compromisso 

com o almoço e nem criança para preparar para a escola elas acabam se envolvendo 

com o serviço da roça e da horta. Depois do almoço realizam serviços em volta da casa, 

aproveitando alguma colheita realizada, preparando mudas para serem plantadas, 

debulham sementes, ou costuram uma roupa, fazem serviços sempre junto das crianças. 

No final da tarde o rio pequeno recebe novamente um grupo maior de moradores, 

quando homens, mulheres e crianças retornam para tomar seus banhos. Apenas os 

recém nascidos, as pessoas mais idosas ou com alguma limitação física vão ter o banho 

preparado na própria moradia.  

As mulheres, aos grupos, chegam primeiro repetindo em parte a dinâmica da manhã e 

aproveitando para dar banhos nos filhos de colo. Finalizadas as tarefas, tomam também 

seus banhos coletivamente, com as meninas sempre perto e os meninos formando um 

grupo à parte e um pouco mais distante. Voltam para casa também em grupos 

carregando as vasilhas na cabeça, as crianças de colo e os “carotes de água”. 
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Os homens chegam um pouco mais tarde, quase escurecendo. Chegam sozinhos, os 

mais jovens o fazem em grupo. Muitas vezes saem primeiro para pescar, seguindo para 

a beira do rio com a tarrafa na mão, tomam o barco e se distanciam, de modo que eu, 

nas minhas idas para banhar no rio pequeno quando acompanhava o grupo das mulheres 

e crianças os via pelo caminho, quando cruzavam por nós já voltando. 

As práticas e representações sobre o rio são transmitidas no convívio entre gerações. De 

modo que, quando exercerem suas atividades cotidianas, homens, mulheres, jovens e 

crianças, compartilham histórias e aprendizados sobre a vivência no rio e com o rio. Um 

rio habitado por outra qualidade de seres, infra-humanos, com sentimentos e intenções, 

os quais interagem com os atos humanos de bondade e maldade, bem como, realizam 

brincadeiras e exercem domínio sobre alguns lugares, refletindo valores próprios do 

grupo, transmitidos oralmente para as novas gerações. 

Como informam Rosa e Nica, mãe e filha, beiradeiras do São Francisco que explicitam 

o seu olhar sobre o rio São Francisco a partir do recontar de histórias do compadre 

d’água e do encantado no longo diálogo transcrito integralmente a seguir. Recorro a esta 

estratégia procurando evidenciar a compreensão nativa que é transmitida oralmente 

intragerações de uma mesma família. 
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Rosa – A lagoa (da Lavagem) hoje é parada, mas antigamente para 
atravessar um, aí nela, era difícil. Pessoal que tinha costume ela não 
marretava, mas agora quem não tinha costume ela marretava 
(movimentava as águas a ponto de virar o barco). Agora porque ela é 
miste. (O quê?) É miste com o rio, quando o rio seca, ela seca, quando 
o rio enche, ela enche entendeu? Agora não tem mais o encanto. Antes 
quando parecia uma pessoa estranha podia atravessar, mas não podia 
conversar. Se conversasse aparecia aquela mareta, mais e mais, igual o 
rio mesmo. (Ela fazia isso com pessoa estranha?) É, podia ficar, mas 
calado, não podia conversar. Até no meu tempo era assim, no tempo 
que eu morava lá.  

Nica - Você conhece os compadre? (Não, mas já ouvi falar. Como é?) 
O compadre ele é assim... É gente igual nós. A cabecinha dele é igual 
uma cuia, não tem cabelo, tem umas unhas largas, é baixotinho, 
grossão. Tem ele avermelhado, bem pretinho (A gente vê eles?) Vê. 
Quando eu morava lá do outro lado, uma vez nós estávamos tudo lá 
tomando banho, meio dia, todo mundo brincando dentro d’água. Ai 
começa, um mergulha, outro mergulha, bate com as pernas, né. Ai 
daqui a pouco apareceu eles também jogando pernada. (Jogando 
pernada?) É, jogando pernanda, eles dão um coice assim dentro 
d’água. Ai tinha um primo nosso de Pirapora ele estava lá, mas já 
tinha saído e mãe chamou, Zé, ô Zé! Pensando que era ele. Então ele 
falou cá de fora, que foi tia. Então minha mãe falou vamos sair porque 
a coisa aqui está diferente. Nunca mais ela deixou nós banhar lá. Os 
meninos estão tudo lá jogando coice dentro d’água. Eu digo não são 
os meninos não, compadre. Os meninos estão tudo aqui. E quem ta 
jogando coice lá? Ah! É o compadre! É o compadre d’água, eles 
gostam de brincar. (Eles brincam?) Eles brincam, eles gostam de 
brincar. Entram no meio. 

Rosa - O Pescador toma pauta com ele assim não falta peixe. (Como é 
tomar pauta?) É comprar fumo. Compra fumo, pinga, põe em cima de 
uma pedra ele vai lá e pega. (O pessoal faz isso então?) Agora acabou 
isso! A Mãe d’água, comprava era pente e perfume colocava na pedra 
e ela pegava. Tem um cabelão (Mãe d’água então é diferente?) É, 
metade de peixe, metade gente. Cintura para cima é gente, cintura para 
baixo é peixe. De primeiro quando eu era menina a gente via. Agora 
tudo acabou com esse negócio de motor, zuadeira no rio acabou 
(porquê?) porque eles enloca tudo, vai para as locas. Igual os peixes, 
peixes também sumiram. Quando o lugar ia ficando muito raso ali 
para eles, eles faziam o batuque. (Faziam batuque?) É faziam batuque, 
os pescadores cansavam de ver. Ver não, escutar. Escutar os batuques 
dentro d’água, eles fazendo a mudança. Mudavam de um lugar para 
outro fazendo batuque. A gente acha que eles moram dentro d’água, 
mas eles moram no seco, eles fazem as gavetas no barranco.  

Se ele enrrechar com uma pessoa. (Como é?) Tomar raivar, se um 
pescador matar um filho dele, ele tem que sumir daquele lugar. Se ele 
fizer casa na beira do rio ele vai derrubando, derrubando, derrubando, 
derrubando, até derruba a casa. (Pescador costuma matar os filhos 
dele?) Costuma, porque eles também são perversos (O pescador?). Os 
compadres. Eles pegam a pessoa para comer, para levar para a 
ninhada deles. (E neste caso o que o pescador faz o quê?) Às vezes o 
pescador corta porque ele está seguro na beira do rio, não quer deixar 
o barco romper, eles metem o facão na mão deles e cortam. Ai eles 
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perseguem a pessoa. (Quando acontece isso eles têm que mudar?). 
Têm que mudar, se eles moram na beira do rio tem que mudar, porque 
senão, uma hora que eles estiverem dormindo a casa oh! Vai para o 
rio.  

Diz que o tanto que tem de cabelo no seco tem de olhos na água. 
(Como é?) É, diz os antigos. (Por que os antigos falam assim?) Porque 
todo animalzinho que tem em cima da terra tem na água. Só que é 
diferente, mas têm. Tem porco, tem cavalo, tem boi, tem tudo! É tão 
bonitinho, às vezes eles mergulham e saem lá na frente só para ver a 
gente. Pretinho o cachorro. (Tem bicho dentro d’água, não é só 
peixe?). É não, é não! Tem os compadrinho e as comadrinhas também. 
(Tem a Mãe D’água e as comadres?) Ô, a Mãe d’água já outro tipo. 
Uma parte da cintura para cima é gente, outra parte é peixe. E o 
compadre não é gente igual nós aqui! É gente mesmo. Só tem a 
diferença da cabecinha, das unhas que é grande porque não usa cortar. 
Né! Mas eles não crescem para ficar grande igual pessoal do seco não, 
eles são baixinho. Igual anão. (E as comadrinhas?) É do mesmo jeito, 
é que tem que ter a reprodução deles. O encasalamento. (Entendi!). 

Esse irmão meu que está fora de mim (que já morreu). Uma vez nós 
estávamos numa crôa, estávamos todos banhando. E era uma crôa 
grande, uma croôna. Tinha chegado uma crôa nessa época lá no porto 
que ia até no meio d’água. Aquela croôna!. E nós tava tudo lá 
banhando. Ai chegou uma rapaz lá por nome de João Bandeira. Falou: 
meninos vocês estão banhando ai, sua avó falou para vocês irem se 
embora. Vai-se embora que Iaiá mandou chamar. Aí João Bandeira 
caiu dentro d’água e tá banhando e segurou Neném e ta banhando com 
Neném, ele chamava Valdomiro mas a gente só tratava de Neném. 
Então João Saiu. Vão embora! Vão embora! E Neném falou: eu não 
vou embora agora não. Vamos embora menino, vamos embora. Ai ele 
falou: tem um segurando a perna minha aqui oh! Vamos embora 
Menino. Está seguro na minha perna aqui! Ai que João correu lá 
dentro d’água e falou solta o menino compadre, você está doido. E ele 
saiu lá pulando, chuá, chuá. Se deixasse talvez ele tinha carregado 
meu irmão. Eles são perversos. 

Nica – O povo antigamente falava que eles também eram os salva-
vida. (Por quê?) Dependesse, eles apanhavam e botavam no seco, 
podia salvar a pessoa. 

Rosa - Hoje é que o pessoal só sabe andar pelo seco, né! Não sabe 
andar mais pela água, acabou transporte de água, mas daqui Matias 
Cardoso até a Barra eu conheço o trecho de barco. Quando nós 
morávamos na Barra a gente ia para a Lapa de barco. Da Barra até a 
Lapa de Bom Jesus são sessenta léguas, fazia tudo no remo. Então este 
trecho aí eu conheço tudo. Tem um lugar por nome de toca de Santa 
Luzia, perto do Morro do Pará que era a moradia dos compadres 
porque as locas já eram mesmo dentro d’água. Então eles moravam 
ali. Então o pessoal que vinha da Lapa, quando chegava na crôa, 
confrontando a crôa de Santa Luzia, não dormia nesta crôa, porque 
eles perseguiam as pessoas. Ai teve um dia, um homem estava indo só 
com a mulher. Ai quando chegou no morro do Pará ele despediu das 
pessoas. Tinha um monte de gente que morava lá no morro do Pará, 
que é um morro assim e outro assim. Você conhece Pirapora. Tem 
Pirapora e Piraporinha (Burituizeiro). É. Então Morro do Pará com a 
Turrinha é igual Pirapora com Buritizeiro, um confrontando o outro. 
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Ai avisou para ele para não dormir nesta crôa. Ele falou: não tem nada 
não, eu vou ver esse pegador de gente. Então ele foi. Acendeu o fogo 
e deitou na beira do fogo. Ele e a mulher. Ele fez um arpão, igual de 
pescar, com uma flecha e na ponta da corda uma cabacinha. Ele tava 
com arpão, marrou uma cabaçona. Aí os dois estavam tudo 
embrulhado e chegou: nhaque, nhaque, nhaque. Ele falou alguma 
coisa vem lá. O compadre chegou rodou na beira do fogo, abaixou na 
beira do fogo e ficou. Falou: será que é bom pai de família! Será que é 
ruim pai de família. Ah, se for bom ou ruim o jeito é levar! O 
compadre falando e o homem ajeitando a flecha. E na hora que ele 
veio rompendo para o lado dele, mesmo de dentro da coberta ele 
aaahh, tocou a flecha nos peito dele e a cabacinha acompanhou ele. 
Então ele foi dormir o sono dele. Quando foi no outro dia, de manhã 
cedo ele falou agora eu vou atrás do sem vergonha. Em vez de falar 
até logo ele foi atrás. Num sei quem passou, falou: eu vi uma cabaça 
lá na moita de calumbi, lá na beira do rio. E ele foi. No tal lugar assim, 
assim. Quando chegou ele viu, falou assim: parece que é aquela 
cabaça. Então ele marcou, atravessou o rio. A cabacinha ia cortando 
água assim: bruummm. Igual um motor. Ai ele chegou soltou a corda 
da cabaça, pós no barco e foi embora. Então esse que ele flechou não 
perseguiu ele não. Quem perseguiu foram os filhos do compadre. 
Perseguiram até dar o fim neles. Estes eram perigosos Arrastavam as 
pessoas nas crôa e iam comer longe. (Então não dá para dormir em 
crôa?) Tem que ter um vigia. Porque a crôa é uma terra frouxa. Tudo 
que vai caminhando ali vai ringindo. Tudo que caminhar vê de longe. 
Se colocar o ouvido para baixo ouve. Lá era perigoso demais! 

(...) O rios secou muito, lugar onde era fundo hoje é raso. Onde a 
gente planta mesmo tudo era água. Então o rio vai secando e vai 
chegando um barranco perto do outro. A pouco tempo pra cá foi 
criando muita ilha. De primeiro a gente falava crôa, hoje o povo fala 
coroa. A gente falava crôa. Hoje fala praia. Tenha crôa de légua, a 
gente caminhava assim. Tinha muita crôa, ia formando as ilhas. Hoje 
não tem água, nem tem encanto! Você só vê conversa de encanto 
quando o rio tá cheio, dá carreira nestes moços ai. Tem gente que 
corre chega em casa até sem cueca. Corre mesmo. Mas na seca com 
pouca água não. 

Minha avó tinha um dizer, ela falava para mim assim: minha filha, não 
sei se você vai alcançar, mas vai ter época que o povo vai andar nu, 
filho contra pai, os carros puxar os bois, que era mais... Ela falava um 
tanto de coisa. Ela falava que no rio São Francisco ia fazer cacimba. 
Sabe como é? Vai ter que abrir aquele buraco, dentro do rio para ter 
água. Eu falava: ah Iaiá! Eu duvidava, mas ela dizia tudo vai mudar, 
hoje eu to vendo. Boi ta andando até de avião. Então eu fico pensando 
assim... (Rosa e Nica, Pau de Légua, maio de 2008). 

 

Desta forma, a representação construída sobre o rio é transmitida no contato entre 

gerações. Quando se evidencia que o convívio com o rio, dinâmico e vivo, é regulado 



 55 

moralmente a partir de uma vivência respeitosa com os encantados15 e com os seres que 

vivem debaixo d’água, o que se dá em proximidade e interação com as práticas sociais 

do grupo que definem, por exemplo, os padrões para um bom pai e para um pai ruim. 

Com o compadre d’água, “gente igual a gente” se estabelece rituais, no sentido de 

fortalecer vínculos, quando se pede proteção e auxílio no deslocamento pelo rio e na 

pesca.   

Assim, o rio pensado como a principal fonte de recursos alimentares, oferta peixes e 

água, mas, também se oferece como espaço de trabalho e de lazer. Mas como fonte de 

vida, integrado e constituinte dos lugares e da vida que se desenvolve ao longo dele.   

 

                                                 
15 Os vazanteiros dos lugares onde desenvolvi minha pesquisa consideram que os encantados são os 

lugares em que as entidades míticas, como o caboclo d´água, exercem seus domínios. Há uma 
hierarquia de encantados, mas não tratarei da mesma nesta dissertação. A aproximação e acesso aos 
encantados, ou seja, aos lugares de domínio destes seres míticos requer comportamento respeitoso e 
restrições no gestual e na forma de conversação. 
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Nas ilhas da Ressaca e do Capão 

 

 

 

A vista da ilha da Ressaca, do lado de cá do rio pequeno, no final da seca revela um 

pouco da sua ocupação, principalmente as roças de vazante, mas também esconde. Fica 

encoberto pela curva do rio o seu comprimento de quase três quilômetros, um espaço 

restrito frequentemente invadido, recortado e refeito pelo rio, mas densamente ocupado. 

Daqui da beira do rio também se avista as marcas deixadas pela última enchente de 

2007, os bancos de areia depositados sobre as terras de vazante e o pé de manga seco 

que morreu porque ficou submerso durante os três meses que duraram esta última 

enchente; assim como roças, quintais e boa parte das casas. 

Aqui como na ilha do Capão as famílias buscam situar suas casas na parte mais alta do 

terreno, onde além das moradias formam os quintais, plantando frutas em consórcio 

com espécies nativas que crescem espontaneamente sobre as terras frescas da ilha como 

o jenipapo, o angico branco, o gonçalo alves, a periquiteira, o ingá e tantas outras.  
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Estando na ilha da Ressaca para chegar até as casas é necessário passar pelas vazantes 

de dentro, terras baixas por onde a cheia do rio entra primeiro e serve como indicadora 

das enchentes, sendo também lugar onde se planta sobre os lameiros deixados pelo rio. 

As vazantes de dentro são separadas entre si pelos altos, terrenos mais arenosos e secos, 

onde em ano de boa chuva se colhe uma boa produção. São principalmente utilizados 

para o plantio da mandioca e de outras plantas menos exigentes em água. Assim, o 

caminhar na ilha se faz percorrendo estes diferentes espaços, vazantes de dentro e altos, 

quando se percebe seus usos e ocupações. 

 

 

 

Na ilha do Capão, assim como na Ressaca o caminho mais pisado segue do porto no rio 

pequeno em direção à escola e desta para as moradias. Ao caminhar pela ilha percebe-se 

que não há cercas separando os quintais e nas poucas vezes que ela surge é sinal que o 

morador cria algumas cabeças de gado ou bode, o que acaba sendo uma exceção. Pois 

geralmente os animais são criados pastando amarrados por uma corda, o que evita 
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problemas com os roçados da vizinhança e facilita o seu remanejamento no sentido de 

aproveitar todo tipo de capim, restos de roça e gramas que nascem na beira do rio. 

Nesta seção procurei mostrar como se constrói a sociabilidade vazanteira com o rio São 

Francisco. Ele não se constitui em um único espaço, mas como um complexo de lugares 

socialmente construídos na relação dos homens entre si e destes com a natureza.  

Nos processos de sociabilidade com o rio, também é possível apreender no cotidiano as 

práticas de transmissão de papéis sociais que os vazanteiros realizam ao longo de suas 

vidas. Como crianças elas aprendem o respeito ao rio e às ordens dos mais velhos, bem 

como, a gramática cultural sobre as dinâmicas da natureza em seus diversos ciclos e em 

seus diversos tempos. Como meninos, praticam e experimentam os fazeres masculinos 

por meio da observação das atividades desenvolvidas por seus pais, tios e avôs, 

enquanto as meninas, acompanhando as mães e outras mulheres da família, se 

apropriam do conhecimento tipicamente feminino para se tornarem aptas a serem mães 

de família. Como jovens, homens ou mulheres, que em bandos convivem com o rio, o 

aprendizado das práticas culturais vazanteiras vão sendo realizadas como trabalho sem, 

contudo perder o aspecto lúdico que o estar juntos propícia. Como homem adulto, a 

relação com o rio está conformada pelo trabalho e pelo respeito às suas dinâmicas, mas, 

sobretudo, aos seres que compõem o universo subaquático existentes. Como mulher 

adulta, os espaços e os fazeres na sociabilidade com o rio são muito mais demarcados, 

além de estarem conformados pelo trabalho e pelo respeito a este ser vivo que a todos 

garante a vida material, social e simbólica. 

 

Entre nativos e chegantes: a lógica costumeira de direitos 

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

mais variados tamanhos e, em geral, partem da beira do rio em direção às terras mais 

altas situadas na parte interna da ilha, sendo estreitos no sentido da beira do rio e 

compridos no sentido oposto. Poucos terrenos, geralmente os pertencentes aos 

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

que não atingem o rio, ou seja, possuem apenas altos e vazantes de dentro, o que 

inviabiliza plantios de seca nos anos de cheia fraca. As casas e as roças se distribuem 

por toda a ilha, seguindo uma lógica costumeira de direitos de uso dos terrenos.  
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A lógica costumeira de acesso à ilha expressa diferenças ao longo do tempo. No 

passado, como relatado pelos moradores mais antigos as ilhas eram pouco habitadas. 

Eles afirmam que há aproximadamente sessenta, setenta anos atrás as ilhas eram 

cobertas por uma vegetação mais fechada e com espinhos, “mata de serrote”, que 

dificultava o contato por terra entre seus poucos moradores. Neste tempo quando 

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

simplesmente tomava para si antigas ocupações abandonadas e, em seguida, investia 

nelas seu próprio trabalho.  

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

chegada de muitos novos moradores, alguns oriundos de localidades próximas das ilhas 

e outros vindos de mais longe, de outras regiões das beiradas do rio São Francisco, que 

passaram por processos de expropriação e buscavam um lugar para viver. As ilhas, que 

eram lugar de pequenos roçados, passam então a ter uma população residente. 

Muitos se estabeleceram obtendo consentimento dos moradores antigos, outros o 

fizeram através da compra de direitos, “dos feitos do trabalho”. Neste processo de 

deslocamento algumas famílias permaneceram, outras seguiram novos trânsitos. Talvez 

porque não se adaptaram com o convívio nas ilhas ou com as enchentes frequentes. As 

famílias que permaneceram foram aquelas que se integraram socialmente, articuladas 

principalmente por laços de parentesco e compadrio.  

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

chegantes que buscam um lugar para se estabelecer, mas que não possuem, a princípio, 

relações sociais com seus moradores. Não compram terra, compram um direito, ou seja, 

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

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

conhecido na região. Desta forma, a ocupação das ilhas no rio São Francisco segue 

atualizando uma lógica de direitos consuetudinários, com uma racionalidade própria e 

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

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

aproximação e de convivência se dá a integração do chegante às práticas sociais do 

grupo. Eles passam a participar dos momentos coletivos, celebrações e festas religiosas. 

Contraem vínculos quando celebram relações de compadrio com moradores mais velhos 

e respeitados do grupo, o que produz uma série de obrigações, mas também de direitos.  
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Outra forma de inserção do chegante é o casamento com as pessoas de dentro, o que 

pode ser porta de entrada para a vida na ilha ou o adensamento de laços que fortalece os 

vínculos já estabelecidos entre famílias.  

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

permanecem isoladas em decorrência de condutas sociais distintas das vividas e 

valorizadas internamente. Estas condutas sociais potencializam diferenças e deixa 

latente conflitos entre vizinhos. Os conflitos nascem de condutas sociais como inveja, 

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

alguma forma não se enquadram aos padrões sociais predominantes, sofrem pressão das 

demais, sendo estigmatizadas no contar e recontar de acontecidos e passam a ser 

tratadas como de fora, ainda que se mantenham como parte do grupo, em sua periferia. 

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

consentimento do dono, normalmente parentes e compadres, que recebe o nome de terra 

dada. No entanto, descendentes de chegantes podem ter acesso à terra por estarem 

inseridos e  integrados socialmente à dinâmica das relações sociais vividas na ilha. Por 

suas afinidades construídas nas relações de trabalho com parceiros e vizinhos se tornam 

dignos de serem, pelo circuito da dádiva, reconhecidos como parceiros. Esta parceria se 

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

vínculos através do casamento ou do compadrio. Como parceiros, em função da sua 

dedicação ao trabalho, são considerados dignos aqueles que se esforçam, se dedicam, e 

buscam na relação com a terra seu sustento. 

Assim sendo, terra dada é terra de trabalho e não terra de negócio.  Se for abandonada 

ela pode ser retomada pelo antigo dono, dado que o vínculo que se expressou pela 

cessão de direito à terra deixa se ser atualizado. Muito diferente da terra de negócio 

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

pelo dono quando este se furta ao trabalho e passa a especular possíveis ganhos da sua 

valorização no mercado imobiliário.  
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Quando acompanhei Eliete na ilha da Ressaca e atravessei com ela uma vazante de 

dentro em direção à casa de seu pai ela me disse com certo pesar olhando os plantios: 

“esta vazante era minha, pai tomou”. Na sua explicação ela disse que aquela era uma 

terra boa onde além do milho e do feijão, ela colheu muita abóbora. Mas como mulher 

casada teve que acompanhar seu marido no trabalho fora, foi “ajudar”, cuidar da 

comida. Porém, demorou a voltar e quando regressou o terreno não estava mais 

disponível porque o pai estava trabalhando novamente nele.  

As pessoas que tem seus direitos nas ilhas, quando por algum motivo não podem 

trabalhar a terra, concedem a alguém próximo e necessitado, o terreno. Portanto, uma 

cessão provisória também pode ser caracterizada como terra dada, se encerrar com a 

colheita ou se estender por anos seguidos. Nestes casos, aquele que trabalha a terra 

ganhada sente a necessidade de interpelar o doador a cada novo ciclo e este em 

contrapartida vai balizar sua tomada de decisão ponderando suas necessidades e a do 

outro, reafirmando ou não os vínculos entre si e garantido ou não a cessão. 

Nas ilhas encontrei também uma outra situação de consentimento que para diferenciar 

da terra dada chamo de morada de favor envolvendo parentes. Esta situação ocorre na 

situação em que uma família está enfrentando dificuldade, sendo recebida por outra que 

cede a ela um “chão” para viver, para construir a sua moradia. Desta forma, a família 
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acolhida passa a viver de favor no terreno do parente até que consiga outro lugar para se 

estabelecer. Quando crianças e adultos das diferentes casas são encontrados juntos e ao 

final da tarde, elas realizam pequenos ofícios como o reparo de uma bicicleta ou 

simplesmente se deixando ficar debaixo das árvores. Este é o lugar privilegiado para as 

crianças realizarem suas brincadeiras. Os parentes chegantes e os parentes que cederam 

a parcela do terreno compartilham ferramentas de trabalhos e pequenas ajudas no cuidar 

das crianças e no providenciar dos alimentos e refeições.  

Num desses casos, passado muitos anos, o dono morreu e no terreno dele a família 

acolhida continuou vivendo. No entanto, o parente acolhido continuava se referindo ao 

terreno como pertencendo ao parente. Em minha compreensão há as seguintes 

possibilidades sobre os motivos que não permitiam que o terreno fosse considerado seu 

de direito: o reconhecimento da relação instituída pela dádiva permanecia vigente após a 

morte do cedente, pois havia parentes vivos, dessa forma a relação estabelecida foi 

aquela da pessoa moral como discutido no pensamento maussiano. Por outro lado, há o 

jogo de outras relações vigentes que não o permitem afirmar-se como dono do direito, 

dada a dimensão da complexidade na transmissão de direitos costumeiros nas ilhas do 

São Francisco.   

 

Em resumo, identifiquei que o acesso aos recursos na ilha são compartilhados entre seus 

moradores por meio das relações sociais que os unem, seja no tempo presente, seja 

através da historicidade do grupo. Em primeiro lugar, o acesso à ilha é decorrente do 

vínculo que se tem com seus moradores, dado que todo o espaço encontra-se distribuído 

entre diversas famílias. A apropriação das terras da ilha ocorreu quando não havia 

disputa por elas e todos estavam expulsos de seus lugares de origem e encontram nas 

ilhas um lugar para se fixar. A partir daí, a utilização de qualquer espaço no interior das 

parcelas apropriadas por qualquer família é dependente de vínculos que se estabeleçam 

com seus membros. 

A herança se apresenta como um fator importante na transmissão dos direitos aos 

recursos disponibilizados na ilha, mas não é o único. As categorias terra dada e terra de 

favor descritas acima informam, respectivamente, a cessão definitiva de parcela da terra 

ocorre para parentes, para compadres, para vizinhos e para chegantes que a reafirmam 

por meio do trabalho sobre ela e a cessão da terra, por um determinado tempo, para 

parentes que se encontram em dificuldades.  
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E, por fim, a venda de direitos que se constitui a principal forma de vinculação do 

chegante à organização social e, também, o meio daqueles considerados mais fracos 

terem acesso a um lugar para se estabelecer. Estes, quando perdem seus lugares de 

moradia, deslocam-se para as terras “livres” das ilhas e, devido aos vínculos parentais, 

são passíveis de aquisição de direitos no interior da ilha, onde passam a se fixar e a 

densificar os vínculos com os membros da coletividade. 

 

A vivência do espaço e do tempo 

O processo de trabalho que transforma a ilha em roças da seca, das águas e quintais são 

fazeres que estão relacionados com o tempo e o espaço específico das ilhas existentes 

no rio São Francisco, muito diferente das vivências de outros grupos rurais. Em terras 

não inundáveis, o contraste entre vegetação nativa e natureza transformada pelo trabalho 

é mais evidente. Nas ilhas, a dinâmica das enchentes impõe uma convivência maleável 

com os lugares, o fazer é construído em consonância com as dinâmicas do rio e um 

constante refazer de habitações, quintais e plantios. Um eterno recomeçar e replanejar. 

O processo histórico que transforma a ilha em lugar de permanência está relacionado à 

restrição de acesso ao território tradicionalmente ocupado. Se no passado a ilha era um 

dos ambientes manejados pelos barranqueiros, hoje sua apropriação e seu uso se 

intensificaram. A ocupação da ilha atualmente se caracteriza como lugar de acolhida aos 

fracos.  Os moradores das ilhas trabalham com recursos escassos e no seu manejo 

acessam o saber fazer acumulado e transmitido entre gerações. Em todo o processo, 

essas populações lidam com o contraditório: a abundância e a perda, a certeza e o risco, 

assim expresso na fala de Antônio Vermelho:  

 (como é a vida na ilha?) Nós sempre fomos fracos... Ilha é de fraco, a 
senhora sabe! Daqui de dentro qualquer um só sai com o Chico, ou sai 
ou morre, no mais é você. Ano passado ele chegou aqui no pé de 
manga, eu não sai. (...) Em 1979 teve enchente grande, veio uma verba 
grande de cima, ajuntou os grandes de Matias, Manga e consumiu. 
Aqui riqueza não tem, mas de fome nós não padece! Mas quem não 
trabalha não tem. O rio come, mas aqui não tem fome. Aqui dá 
abóbora, melancia, uma batata, um cocá. Tudo que você plantar dá. 
Agora se não arranhar a terra não come não! (Arranhar?) trabalhar 
com a enxada! (...) A vida do morador de ilha é trabalhar. Tem o 
tempo da farinha, a pesca. Perde mandioca no rio, a água baixa, torna 
a plantar nos lameiros. Aqui só não é bom quando o rio vem, mas é 
divertido ver o povo carregando as coisas (Antônio Vermelho, ilha da 
Ressaca, maio de 2008). 
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Para conhecer as estratégias reprodutivas dos ilheiros é necessário realizar com eles 

uma leitura da paisagem, identificando como categorizam os diferentes espaços, quais 

características atribuem a eles e seus usos potenciais. 

 

 

 

Mas isso não é o bastante. É preciso recorrer à memória e associar a esta leitura 

informações relativas às dinâmicas anuais e processuais do tempo. Por um lado, saber se 

as chuvas dos últimos anos foram boas ou fracas e, por outro lado, saber das grandes 

enchentes e dos seus impactos sobre a vida na ilha. Houve necessidade de 

deslocamento? Qual a dimensão dos prejuízos provocados? E, por fim, é crucial 

considerar a eminência de futuras enchentes.  

Na memória social dos vazanteiros da beira do rio São Francisco estão registradas 

vivências relacionadas às grandes cheias de: 1942, 1962, 1979, 1992 e 2007. As 

enchentes destes anos são marcos históricos que se tornaram referências do tempo 

processual de longa duração. Elas articulam e entrelaçam as histórias de vida das 

famílias. Casos de sofrimentos e de perda se entrelaçam com histórias de ajuda mútua.  

No instituir dos tempos e no codificar dos espaços vazanteiros, como a terra de feijão, a 

terra de mandioca ou o tempo de farinha, o tempo de pesca, a natureza se produz e se 
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refaz pelo próprio trabalho dessas populações no interior de processos de interações 

simbólicas e de relações sociais.  

As ilhas não são estáveis. Atuam sobre elas processos simultâneos. De um lado, cada 

nova enchente realiza uma ação renovadora, carreando e depositando sedimentos, 

sobrepondo novas camadas com diferentes tipos de materiais. Por outro lado têm-se os 

processos de estabilização que caminham no sentido da consolidação dos materiais para 

a formação de solos. Essa dinâmica está associada ao desenvolvimento de processos 

orgânicos que culminam com o estabelecimento de uma cobertura vegetal formada por 

plantas mais resistentes, normalmente gramíneas e invasoras de ciclos curtos e de rápido 

desenvolvimento.  

Em campo, foi possível compreender estes processos associados à formação dos solos 

sobre a perspectiva em que se destaca a contribuição do saber e do fazer vazanteiro. 

 

 

Ele acompanha as chuvas e a movimentação das águas no seu leva e traz para identificar 

as características do material ali depositado e qual o manejo a ser realizado. Neste 

sentido, as práticas culturais se inserem na construção do próprio solo de vazante. 

Quando o vazanteiro introduz e conduz espécies cultiváveis como a melancia sobre os 
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novos depósitos, propicia o acelerar do processo de formação do solo e da estabilização 

da ilha. Dessa forma, essas populações transformam os novos espaços desenhados pelo 

rio, ou seja, as crôas, em vazantes, em terra de cultivo, em terra de trabalho.  

Para plantar no lameiro é preciso conhecer o ofício. É preciso saber reconhecer a terra e 

o tipo de alimento que se pode fazer crescer.  

Em ano bom, logo que a água desce, as sementes são colocadas na terra, não com uma 

ferramenta como a enxada, mas fazendo uso do “chucho”. Essa estratégia apresenta-se 

como um sistema de plantar em que se usa um pedaço de pau para quebrar as placas 

duras e ressequidas da lama que se depositaram para guardar a semente na terra fresca.  

 

 

 

Assim, o cultivo sobre os depósitos de sedimentos, o “plantio no lameiro” é uma prática 

construída pelos vazanteiros que com seu conhecimento e saber conferem novos 

significados às áreas frequentemente alagadas das ilhas e vazantes do rio São Francisco. 

Essas áreas ressignificadas constituem-se como espaços de vida e de trabalho, de 

produção e de abundância de alimentos. Um trabalho artesanal, realizado com maestria, 

que interage com o rio e seus processos cíclicos de enchentes e secas que trazem vida e 

morte, dá e leva.  
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Como essas populações negras sabem reconhecer indícios nos depósitos deixados pelas 

cheias do rio, estudam a composição do sedimento através do tato e pela cor, ou seja, 

avaliam a sua textura e a qualidade do material depositado. É a partir da leitura destas 

características que estabelecem implicações sobre seu uso no desenvolvimento de 

plantas conhecidas e valorizadas por essas populações. Os vazanteiros e vazanteiras 

ponderam em suas leituras quais as possibilidades do bom desenvolvimento das 

sementes plantadas. Assim, abrem covas, semeiam melancias e abóboras na terra 

misturada que se encontra coberta pela camada argilosa e dura do lameiro. Este mantém 

a terra de baixo fresca e torna propício que a semente, aí colocada pelo homem ou pelo 

rio, se desenvolva aproveitando um pouco da umidade trazida pelas enchentes.  

Os membros das comunidades vazanteiras semeiam o lameiro com sua técnica singular 

e se preciso molham-no, carregando água do rio em vasilhas. Esses cuidados 

transformam depósitos de sedimentos em terra de cultivo e ampliam para essas 

populações suas possibilidades de acesso à terra e aos alimentos. 

 

 

 

Ao manejar terras inundáveis, o vazanteiro o faz a partir de um sistema cognitivo 

próprio que articula o conhecimento transmitido intergeracionalmente sobre a planta e 

os diferentes tipos de terras deixadas pelo rio. A terra muito arenosa é chamada de 

“areia safa”, pois nela não se desenvolve nada. A denominação “areia fina” é dada 

àquela terra que tem uma mistura de areia e de barro, ideal para o plantio de melancia. E 

por fim, chamam de “terra misturada” àquela que tem pouca argila, que é boa para o 

plantio de feijão catador.  
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A partir do conhecimento das diversas possibilidades de utilização do “lameiro”, têm-se 

os plantios de vazantes. Eles vão sendo feitos “onde o rio andou” na terra que foi 

fertilizada e umedecida pelas águas das cheias. Neste seu fazer o plantador de lameiro 

acompanha atento à cheia buscando prever o momento que o rio para de subir e começa 

finalmente a baixar, o que acontece normalmente a partir de março.  

Com o recuo do rio para seu leito normal, os vazanteiros e vazanteiras iniciam seus 

plantios acompanhando a descida do rio e escolhendo as plantas que se desenvolvem 

melhor em cada mancha de terra. Plantam num pequeno terreno diferentes culturas, 

plantam misturado porque sabem também que o rio pode voltar a subir e cobrir todo o 

trabalho realizado para o plantio.  Este é, permanentemente, um risco. 

A cada ano, a eminência da cheia se renova no coração do vazanteiro e vazanteira, que 

na sua expectativa vive na ambigüidade com receio dos seus prejuízos, mas também 

saudoso dos seus benefícios, porque um ano sem cheia como foi o de 2008 é um ano 

sem “terra molhada” pelo rio, é um ano sem “lameiros”, ou seja, sem fartura de 

alimentos. É possível compreender essas dinâmicas ambíguas como um entre-lugar, 

conceito desenvolvido por Bhabha (1998) para compreender os processos sociais que 

opõem como pares antagônicos duas categorias distintas, como branco e negro, por 

exemplo. Embora este autor tenha construído o conceito para focalizar processos de 

construção de subjetividades, vejo que é possível utilizar o conceito na situação das 

populações negras vazanteiras do rio São Francisco, pois as dinâmicas das enchentes e 

das secas não apenas constroem subjetividades díspares, como também alimentam 

estratégias e práticas sociais distintas vinculadas a uma ou outra dinâmica do rio. Por 

um lado, apesar de serem dinâmicas do rio, elas são categorias cognitivas que orientam 

o fazer e alimentam as subjetividades do sujeito vazanteiro. 

Como eles mesmos dizem “o vazanteiro trabalha o ano todo, planta secas e águas”. Em 

ano bom, o trabalho de colheita na vazante antecede a preparação da terra dos altos mais 

arenosos que são plantados logo que a chuva deixa a terra bem molhada. No período 

chuvoso, a extensão dos plantios vai depender muito dos indicativos da chuva e da 

ameaça da cheia, podem avançar ou não pelos baixios, ou se estender pela beira das 

vazantes. Os vazanteiros afirmam que “plantam no risco” sempre na ameaça de perder 

com as cheias, mas também com o sol se o ano for fraco e as chuvas não persistirem. 

Eles estão sempre orientados pelo que chamam “influência” para trabalhar. No caso a 
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palavra influência é utilizada para expressar ao mesmo tempo o saber fazer e o gosto 

pelo trabalho. 

O cultivo em terra molhada pelo rio ou molhada pela chuva depende do ciclo de chuvas 

durante o ano e da qualidade da terra. Os mesmos alimentos cultivados na vazante 

podem também ser firmados nos altos. No entanto, o que é certo é o fato das vazantes 

serem “mais farturosas” a ponto de produzirem para a despesa e gerar excedentes, o que 

normalmente não acontece com os plantios de chuva realizados nos altos, que quando 

muito “dão para o gasto”. 

Em relação ao período de pesquisa, final de 2007 e meio do ano de 2008, é importante 

situar a característica das cheias que se sucederam para compreender a situação do uso e 

a ocupação da ilha naquele momento, pois cada ano a dinâmica do rio acontece 

diferente uma da outra.  

Como fui informada, as chuvas de 2006/2007 foram intensas e continuadas e deram 

origem à enchente que atingiu a maioria das casas e persistiu alta durante três meses. 

Posteriormente, quando as águas começaram a descer, elas baixaram muito devagar, 

deixando a terras de vazante coberta por muita areia e praticamente seca, ou seja, um 

ano de enchente forte, mas de vazantes fracas, intensificando a busca por trabalho fora, 

nas fazendas e na cidade. As chuvas que se seguiram 2007/2008 foram fracas e 

espaçadas, viabilizando colheitas apenas nas roças dos terrenos mais frescos da ilha e 

muitas perdas nos altos mais arenosos. Neste último ciclo o rio praticamente não subiu, 

não houve cheia para molhar e fertilizar as terras de vazante. Os vazanteiros 

acompanharam o movimento das águas sem sucesso e “arriscando” fizeram pequenos 

plantios nas vazantes que na maioria foram perdidos. Acumulando dois anos de muitas 

perdas. 

Durante as minhas incursões percebi que as roças se distribuíam por toda a ilha de 

forma espaçada, áreas menores e escolhidas onde predominava o milho e feijão catador 

este já na fase final do ciclo e sendo colhido para consumo. Em geral, o plantio se deu 

em continuidade com os quintais sendo sempre realizado em associação com outras 

variedades de frutas e de verduras, como o gergelim, a abóbora, o maxixe e as 

melancias. As roças de mandioca perdidas na cheia de 2007 ainda não tinham sido 

recuperadas porque faltavam mudas que precisavam ser buscadas fora da ilha, o que 

impõe contatos e intensificam as relações entre comunidades vizinhas e também para 

fazendas da região. Neste caso a obtenção de mudas e sementes é facilitada pela 



 70 

presença de parentes ou compadres trabalhando e se deslocando na redondeza. Com a 

aquisição de sementes através de compra ficando reduzida a hortaliças de difícil 

reprodução na região. Nos baixios o que mais se destacavam eram os plantios de cana 

que resistiram à enchente persistiam na seca em associação com os roçados novos. 

 

 

 

Portanto, durante a pesquisa em 2008 foi possível identificar o impacto destes dois 

períodos. Alguns plantios sendo trabalhados e outros perdidos e abandonados.  Assim, 

na parte central da ilha, boa parte das terras mais altas e secas estavam em descanso e 

cobertas com capim e leguminosas nativas onde se observava o crescimento de 

arbustos.  

O trabalho na vazante persistia “na teimosia”. Como o rio não tinha subido, a umidade 

era apenas aquela deixada pela chuva, já distante, o que propiciou que o feijão de 

arranca, o milho e alguns legumes plantados se desenvolvessem muito pouco, para a 

tristeza dos donos.  

Neste contexto de escassez e de poucas atividades, vazanteiros e vazanteiras estavam se 

dedicando a aproveitar os plantios já formados e as frutas. E recorreram à estratégia de 

reduzir as criações e de selecionar produtos para guardar e beneficiar. De um lado, 
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dispensando recursos fundamentais, dado que criações são consideradas como a 

poupança do agricultor familiar e, de outro lado, acumulando produtos que são, 

recorrentemente, utilizados ao longo do ano como é o caso principalmente dos feijões. 

Um fazer de sempre que se estende até que o grupo volte a se envolver com os 

preparativos da terra um pouco antes das chuvas que darão início ao novo ciclo. 

Em anos como este, a opção por manter algumas cabeças de gado é considerada pelas 

famílias um investimento praticamente sem retorno. Porque com a enchente se impõe a 

transferência para a terra firme e o aluguel de pasto e com a seca prolongada a 

necessidade de fornecer algum tipo de complemento como cana e restos de roça. O 

aluguel de pasto nativo na redondeza é realizado junto às fazendas, o que é avaliado 

como caro e se viabiliza quando o tomador de conta da fazenda tem boa vontade ou é 

pessoa de dentro, negociando um preço mais acessível junto ao dono e também 

reservando para as próximas cheias o pasto a ser alugado.   

 

Nesta seção apresentei, recorrendo às categorias temporais e espaciais, a taxionomia 

vazanteira que reconhece na territorialidade da ilha um complexo de ambientes 

diferenciados que são utilizados de acordo com suas possibilidades e potencialidades. O 

conhecimento dessas populações recobre todo o espaço da ilha e o acesso a ele se dá a 

partir das nomeações de cada um dos lugares, de cada tipo de depósitos trazidos nas 

enchentes pelo rio que dão formação a diferentes solos.  

Na taxionomia vazanteira a classificação de cada um dos ambientes se vincula aos 

diversos elementos presentes em cada lugar, em cada tipo de solo ou em cada tipo de 

vegetação. Assim, num espaço em que o rio depositou areia e argila, o nativo denomina 

de lameiro e aí desenvolve o cultivo, principalmente, de feijão, mas, também, o milho e 

outras variedades de acordo com as variações na composição areia/argila. Se o rio 

deixou somente areia, própria para o cultivo de tubérculos, a denominação dada é terra 

areienta. E, assim, por diante, como mostrei acima. 

A taxionomia construída na historicidade da relação entre essas populações negras e os 

ambientes das ilhas do rio São Francisco expressa um saber sobre as interações entre 

tempo e espaço que articulam dinâmicas diferenciadas a cada dia, a cada mês, a cada 

ano em decorrência do comportamento do rio, das chuvas e do manejo que os homens 

fazem nos espaços das ilhas. Assim, a princípio, se planta as mesmas culturas agrícolas, 
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mas isto não quer dizer que elas ocorram sempre nos mesmos lugares e nem que o 

resultado da atividade nas terras de vazante ou nas terras do alto sejam os mesmos.  

Decorre do dinamismo, do imbricamento entre terras de ilhas, rio, condições climáticas 

e práticas culturais dos vazanteiros uma territorialidade que necessita a cada ciclo ter 

reconhecidos os sinais que informam a vinculação dos homens com o lugar. A cada 

novo ciclo as populações negras da Ilha da Ressaca e da Vazante do Pau de Légua, 

assim como de outras ilhas ao longo do curso médio do rio São Francisco, palmilham 

todo o espaço lendo os elementos do ambiente para planejar e projetar os seus fazeres 

que garantam a reprodução material das famílias.  

O planejamento vazanteiro é, então, um barco a deriva no meio de um nevoeiro. Por 

mais que o condutor do barco atue, não sabe o resultado de sua ação em busca de um 

porto firme. Assim, a agricultura das populações negras vazanteiras é afirmada como 

sendo uma agricultura de risco, porque moldada pelo excesso de chuva ou pela falta de 

água no período da seca, ainda que a população vazanteira detenha um conhecimento 

extremamente complexo do solo, da terra, das culturas agrícolas, das vegetações, das 

chuvas, das enchentes, das secas e do comportamento do rio. 

A dinamicidade da territorialidade nas ilhas do rio São Francisco, conformada pelos 

ciclos naturais, me permite aproximar suas noções de tempo e de espaço às noções de 

tempo e espaço dos Nuer, como discutido por Evans-Pritchard (1993). Quando este 

autor informa que os ciclos naturais são importantes naquele contexto porque existiam 

grupos sociais que conferiam sentido à suas variações. O mesmo observo no caso das 

práticas sociais desenvolvidas pelos vazanteiros, quando estes ao manejarem os 

materiais carreados pelo rio conferem significado às cheias e as vazantes. Transformam 

a vazante em lugar socialmente valorizado, o que seria diferente se o foco de nossa 

análise fossem os fazendeiros, que não manejam as vazantes da beira e que vêem o rio 

apenas como fonte de água que abastece a sua propriedade.  

 

Nos quintais e nas casas 

A vida é compartilhada também em torno das casas e quintais, onde a movimentação de 

adultos e crianças é muito presente e onde a família se deixa ficar nos finais de tarde. 

Nesses momentos, a sociabilidade envolve principalmente os parentes e os compadres, 

mas também se estende aos demais vizinhos que por ali transitam com frequência, pois 
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pelos quintais passam os caminhos que comunicam e integram as diferentes famílias em 

sua vida social nas ilhas fluviais sanfranciscanas. 

As moradias nas ilhas são construções simples, edificadas em geral pelas próprias 

famílias, que utilizam na sua confecção uma estrutura de madeira e barro. No passado, a 

madeira e o cipó para o travamento das casas de enchimento também eram encontrados 

na ilha. Atualmente, os materiais para o refazer das casas destruídas pelo rio são 

buscados fora, o que implica na realização de investimentos nem sempre acessível às 

famílias, dado que recorrentemente estão disponibilizando da poupança, ou seja, 

vendendo as criações.   

Quando observadas de perto, é possível perceber as marcas das enchentes nas casas e 

por trás das marcas os dilemas e as incertezas de quem tem apenas a ilha no interior do 

rio como morada.  

Estamos aqui porque não temos como comprar terra, ano ganha, ano 
perde. Sofre muito. Quando dá enchente vamos para o outro lado. 
Quando enche o povo que tá lá em baixo (na ponta da ilha) vem 
subindo. Só mudamos daqui debaixo de chuva. Chuva por cima e água 
por baixo. Nós já entramos de barco pela porta da varanda e saímos na 
porta da cozinha. Quando vamos embora as pessoas carregam as 
coisas, a água também carrega. Não podemos possuir nada aqui 
dentro, só o que podemos carregar. Porco morre, galinha morre. Eles 
atravessam e ficam dias sem comer. (...). Tem que ficar aqui porque 
não tem condição. Tem ano que morre de trabalhar e perde tudo, mas 
aqui é bom, o modo de viver. Tem sofrimento, mas o povo aqui é 
unido, uns ajudam os outros até carregar tudo. Nas enchentes o dono 
(das fazendas) querendo ou não tem que atuar porque a nossa casa fica 
sendo do lado de lá (Velha Joana, ilha da Ressaca, maio de 2008). 

 

Alguns moradores mais velhos que estão recebendo aposentadoria têm investido na 

construção de casa na cidade. Em relação a essa iniciativa eles afirmam que é uma 

forma de prevenir uma necessidade, para poderem descansar quando estiverem fracos 

para enfrentar a vida na ilha. Porém, as casas acabam sendo mais utilizadas pelas 

gerações mais novas, que se deslocam para a cidade principalmente em função do 

estudo dos filhos e em busca de algum trabalho ocasional.  

Passada a enchente os moradores voltam às suas casas e a vida retoma seu rumo na ilha. 

Onde o que chama atenção é o ambiente formado no entorno das casas. Em geral, elas 

não estão sozinhas e ao seu entorno erguem-se muitas plantas, árvores que também 

resistiram às cheias, que se mantêm verde e exuberante durante os períodos de seca 
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refrescando e fornecendo sombra aos quintais. São mangueiras, jenipapos, “joás16”, 

pinha, siriguela, caju, abacate, mas também plantas de flores, medicinais e trepadeiras, 

como o maracujá, que conferem identidade ao lugar.  

 

 

 

As sombras das árvores são acolhedoras e agradáveis e funcionam como extensão da 

casa, sendo utilizadas cotidianamente como espaços de trabalho, lazer e também de 

sociabilidade. Um lugar construído pelas mãos vazanteiras, com grande proximidade e 

interação com a natureza. Este é um local de permanência de mulheres e de crianças, de 

afazeres, de obrigações e de aprendizados e onde os homens buscam descanso e 

cuidados. Onde permanecem quando têm algum serviço a fazer, algum reparo ou 

precisam providenciar consertos de ferramentas e equipamentos de pesca. Durante o dia 

somente os homens mais velhos ou com algum problema de saúde permanecem em 

casa, já os homens jovens e os adultos são encontrados durante o dia realizando alguma 

atividade nas redondezas. Quando conseguem algum trabalho fora saem cedo de casa. 

Quando têm serviço nas roças e mexidas com as criações é para lá que vão também 

cedo. Caso contrário, são encontrados nos vizinhos ou no rio.  

                                                 
16 Como preferem os moradores da região, sendo conhecido em outras localidades por juazeiro. 
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Os quintais podem ser visto como uma síntese do universo vazanteiro onde se realiza o 

trabalho cotidiano de construção e reconstrução dos espaços trespassados pelo rio. Em 

contrapartida, verifica-se que as moradias mais novas e também aquelas localizadas nos 

terrenos mais baixos e afetados pelas cheias não possuem quintais ficando mais 

expostas ao sol, o que dá uma aparência árida evidenciando outra perspectiva de espaço.  

Nas casas pequenas é também no quintal que os alimentos são preparados e 

consumidos, ficando as cozinhas internas mais restritas à movimentação das mulheres. 

Da mesma forma, quando chegam visitas estas podem ser recebidas do lado de fora, sob 

a sombra das árvores, ficando a casa, geralmente pequena, reservada à intimidade da 

família. 

A mulher e, na falta desta, as filhas são responsáveis pela manutenção da casa e pela 

preparação da comida da família. Além disso, cuidam também do quintal, da sua 

limpeza e das criações pequenas. Geralmente possuem cachorro, criam galinha e às 

vezes pato e cocá, ou até mesmo porco, mas a dificuldade dos últimos anos relacionada 

à enchente e à roça fraca, fez com que a maioria diminuísse muito as criações. Desfazer 

das criações é também justificado por problemas com vizinhos em decorrência dos 

prejuízos da criação solta, o que é apontado como motivo de muitas brigas e 

desavenças.  

São também as mulheres, principalmente as mais velhas, que contam histórias sobre 

mudas trazidas de lugares distantes para serem cultivadas no quintal, o que é feito 

carregando água na cabeça até que estas se estabeleçam. Essas narradoras intra e 

intergerações, assim como os homens mais velhos, ambos podem ser compreendidos 

como “mediadores da memória”, como na perspectiva de Halbwachs (2006). Para este 

autor a memória coletiva necessita das memórias individuais que contribuem para narrar 

para a coletividade, os acontecimentos vividos no passado do grupo. O exemplo do 

aluno que propicia ao professor deter o conhecimento sobre acontecimentos passados na 

turma, apresenta-se para este autor, como um caso de mediação da memória individual 

para a memória coletiva. Assim, os mais velhos, nos casos dos grupamentos humanos, 

se apresentam como os mediadores privilegiados da historicidade coletiva e, nas 

relações de sociabilidade ou em momentos rituais, transmitem intra e 

intergeracionalmente os fatos passados na trajetória do grupo. Vejo que estes 

mediadores são os “guardiões” da memória de cada coletividade. 
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Os quintais resultam de investimentos realizados por anos seguidos e são muito 

valorizados pela abundância e pela diversidade de produtos disponíveis compondo as 

estratégias alimentares da família e também porque propiciam produtos a serem 

compartilhados entre os de dentro e com parte da família vivendo na cidade. Para os 

moradores as laranjas e outras frutas do quintal são destituídas de valor comercial, mas 

carregadas de valor simbólico. Elas atualizam os vínculos sociais internamente e entre 

os grupos familiares que compõem a comunidade negra vazanteira. 

Aqui tem fruta, tem laranja, tem muita coisa, mas nunca vendi. Tem 
para o pessoal da ilha. Tem goiaba, que eu vou levando para fazer 
doce. Vou levando um tanto. Gosto do doce de goiaba. Gosto mesmo. 
Tem manga, tem caju, quando produz ninguém dá venção. As 
galinhas comem, os animais comem... Maracujá gosto muito, carrego 
para as filhas e netas, é quase do meu consumo. Dou laranja, nunca 
tirei um real de laranja. Tudo aqui é dado (Velha Celina, ilha da 
Ressaca, maio de 2008). 

 

No dia a dia com os filhos, e principalmente na convivência mais contínua com as 

filhas, os cuidados e valores relacionados ao universo da casa e do quintal são 

transmitidos, inicialmente na realização de pequenas tarefas e com o tempo são 

assumidas como responsabilidades.  
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Mas o que faz as mulheres das ilhas serem consideradas “trabalhadeiras” é o fato delas 

também trabalharem nas roças, em todas as fases de produção e desta forma se 

inserirem ativamente na produção de alimentos.  

Quando as mulheres são casadas têm-se diferentes situações que precisam ser 

consideradas. Em alguns casos trabalham junto com o marido se deslocando com ele 

para a roça e lá executando todo tipo de tarefa que se faz necessário. Há também 

situações nas quais os casais trabalham separados, cada um tem sua roça, seu serviço a 

ser tocado, ou seja, cada um tem a sua vazante, seu direito mantido pelo trabalho, 

embora compartilhem a casa, a comida e uma vida em comum.  

Existem também muitas famílias comandadas por mulheres, as quais assumem todo o 

serviço da casa e da roça e quando muito contam com “ajuda” de filhos e parentes. 

Geralmente, são mulheres viúvas ou “largadas do marido”, mas há também aquelas cujo 

marido passa a maior parte do tempo trabalhando de empregado fora da comunidade e 

só vem em casa de tempo em tempo. Neste caso, é a mulher que trabalha nas terras da 

família para garantir o consumo do dia-a-dia. Muitas destas mulheres são consideradas 

pelos parentes e vizinhos mais trabalhadoras que os próprios maridos.  

Também, quando o marido tem alguma doença grave é a mulher que assume sozinha os 

cuidados da casa, dos filhos e da roça, o que leva a uma intensificação do trabalho 

feminino, inclusive das atividades realizadas na beira do rio. Para as mulheres, em seu 

modo de dizer, elas passam ao comando da casa: “aqui sou peão de casa e de roça”, 

definindo ou realizando o conjunto dos serviços que em parte vai sendo repassado aos 

filhos e filhas quando estes atingem a idade de começar a realizar pequenas tarefas.  

A ajuda dos filhos e filhas deixará de existir ou se tornará bem mais pontual a partir do 

momento que constituam suas próprias famílias, o que geralmente acontece por volta 

dos 18 anos. Neste mesmo período o homem jovem sai para outras regiões do estado 

como Paracatu e Sul de Minas ou mesmo para São Paulo onde conviverá com outra 

realidade e aprenderá a vivência do trabalho assalariado. Este momento poder ser 

considerado como um rito de passagem, em que desenvolve um aprendizado que ocorre 

também na própria comunidade, quando os pais ou algum parente repassa ao jovem a 

responsabilidade pela execução de determinadas tarefas em momentos de maior 

demanda. 
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As mulheres, assim como os homens, saem ou já saíram para trabalhar fora. Algumas 

trabalharam como doméstica em cidades maiores como Belo Horizonte, Brasília, etc e 

como trabalhadora rural em fazendas na vizinhança e em áreas irrigadas do projeto 

Jaíba. As casadas e com filhos novos saem menos, porque são poucas as oportunidades 

de trabalho na redondeza. Na gramática cultural local as atividades desenvolvidas nas 

empresas e fazendas das redondezas são denominadas como “trabalhinho”. Há que 

considerar que as conceituações nativas para as atividades de homens e mulheres são 

diferenciadas, devido à natureza da relação trabalhista dado que os homens são 

empregados permanentes e, por isto, realizam “trabalho”. As mulheres, por sua vez, só 

desenvolvem atividades esporádicas em determinados momentos do processo produtivo, 

no plantio, nos tratos culturais ou na colheita. A atividade pontual é considerada, então, 

como um “trabalhinho”.  

O emprego em empresas implica em permanecer fora semanas inteiras ou até meses. Na 

cultura rural brasileira o mundo externo está inserido na espacialidade masculina, seja 

para os jovens, solteiros e/ou casados, enquanto a espacialidade feminina está 

circunscrita à casa e suas proximidades. Como as terras de roça não são suficientes para 

garantir a reprodução da família há a necessidade premente do assalariamento. As 

mulheres, em geral, permanecem na casa e junto aos filhos.  

Por outro lado, espera-se e são criadas condições para que o homem, seja ele casado ou 

filho adulto, tenha tempo disponível para as atividades que se realizam mais distante da 

casa, o que é feito quando as mulheres assumem os serviços diários da produção de 

alimentos, que são da competência masculina. No modelo ideal, a mãe desenvolve as 

atividades que são da sua responsabilidade como os cuidados com a educação dos filhos 

menores, as atividades desenvolvidas no quintal e a criação de pequenos animais. Desta 

forma, o homem ocupa maior parte do seu tempo na roça, na pesca, com a criação dos 

animais maiores como vacas, burros, ou cavalos quando são parte dos bens da família. 

Aos homens se vinculam os cuidados com os equipamentos de trabalho utilizados no 

transporte e no beneficiamento de produtos da própria família ou da comunidade. E, por 

fim, cabe a eles o deslocamento por toda a ilha e por seu entorno, seja no rio ou em terra 

firme. Na simbologia local, o ganho no trabalho fora é competência masculina e não 

feminina.  

Além disso, quando surgem questões novas no cotidiano da família tem-se a expectativa 

que o homem se antecipe para realizá-las. Por exemplo, que ele receba as pessoas 
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desconhecidas, que se insira nos espaços políticos e de representação da comunidade e 

do município, ou seja, que ele resolva as coisas do mundo de fora.  

Há que considerar também o número significativo de famílias chefiadas por mulheres e, 

consequentemente, uma crescente inserção delas em espaços tradicionalmente 

masculinos. Com a mulher assumindo a definição e a condução das roças, bem como do 

processo de aproveitamento da mandioca para a produção da farinha, da goma e do biju. 

Neste caso, o arranjo e a saída para trabalhar fora passam a ser definidos pela idade dos 

filhos e pelas possibilidades de colaboração com parentes vizinhos. 

 

Em resumo, procurei mostrar que nos diversos espaços da ilha há vinculação aos papéis 

desempenhados pelos membros das famílias, enquanto a casa é o lugar 

predominantemente feminino, o quintal é o ambiente da sociabilidade entre os membros 

masculinos e femininos da família sem distinção de faixa etária e entre as diversas 

famílias vizinhas, sejam parentes ou não. E nos espaços mais distanciados onde se cria 

os animais ou se planta as culturas agrícolas ou no meio do rio há o predomínio dos 

homens. As mulheres também se inserem nestes espaços tidos como dos homens em 

decorrência de atividades que desenvolvem ou em decorrência da ausência de maridos 

que estão trabalhando em outras localidades distanciadas ou em decorrência de serem 

chefes de família, pela ausência de homens. 

Nos quintais, quando nos momentos de sociabilidade ou de planejamentos das ações a 

serem desenvolvidas, as populações vazanteiras antevêem que a ausência de recursos 

que lhes impedem de construir suas autonomias de reprodução da vida material das 

famílias em condições dignas de vida. E, assim, reconhecem a premência de se vincular 

a alguém que se mantém sob o jugo das relações de trabalho assalariado para ter acesso 

aos recursos, de uso tradicional, de que necessitam como lenha, pastagem para o gado, 

peixes nas lagoas, etc. 

Por trás dos papéis vivenciados há todo um conjunto de comportamentos, de práticas e 

de valores são afirmados na convivência social com o grupo. Os mais velhos são os 

portadores ideais desses papéis, dado que representam o modelo cultural das relações 

entre homens e mulheres e por isso são respeitados pelas gerações mais novas. Essas 

procuram replicar os comportamentos, as práticas e os valores vinculados aos papéis 

tradicionais de homem e mulher, o que entra em choque com as mudanças advindas do 
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mundo externo que impõem uma atuação mais ativa da mulher. Assim agrega-se às 

atividades femininas muito mais responsabilidades, não só trabalhando junto com o 

homem, mas também desenvolvendo um maior trânsito em relação ao mundo externo. 

Elas, assim, convivem com outros comportamentos, outras práticas e outros valores nos 

espaços vinculados ao mundo urbano e assumem com maior individualidade e 

autonomia determinadas tomadas de decisão dentro dos espaços familiares. 

 

Vínculos, Santos e mudanças 

As famílias vazanteiras que moram na ilha da Ressaca não vivem isoladas. Elas 

estabelecem relações com a região do entorno: com as comunidades que como a sua 

constituem o Quilombo da Lapinha, com fazendas de gado e com fazendinhas, com as 

cidades vizinhas de Matias Cardoso, Manga e Itacarambi e com o Projeto Jaíba onde 

realizam seus “trabalhinhos”.  

As relações de parentesco, compadrinho e afinidade que organizam a vida social da ilha 

da Ressaca e da ilha do Capão são fortalecidas e atualizadas nas celebrações religiosas 

realizadas anualmente em homenagem ao santo padroeiro, Santo Expedito na primeira 

ilha e Nossa Senhora Aparecida e Bom Jesus na segunda ilha. Os moradores da ilha da 

Ressaca associados em uma entidade representativa, tem planejado a construção de uma 

igreja destinada ao santo padroeiro e, para tanto, o terreno, os materiais de construção e 

a imagem do santo já foram doadas por devotos. 

Imagens dos santos padroeiros estão presentes nas casas dos moradores, para quem 

rezam pedindo proteção para a família e a quem associam as bênçãos alcançadas. Os 

moradores são, também, devotos de outros santos católicos e em respeito não trabalham 

no seu dia.  As datas e os Santos são de conhecimento tanto dos mais velhos como dos 

jovens e estes mantêm a “devoção de acender velas e rezar no pé de árvore, no dia 

certo”, bem como rezar o terço.  

No passado a festa religiosa de São Benedito que hoje acontece no dia 12 de janeiro na 

comunidade da Lapinha articulava, entre si, moradores das localidades que hoje 

compõem o Quilombo da Lapinha. Naquela época os festejos eram iniciados com o giro 

da bandeira que percorria as casas pedindo esmola para o Santo e desta forma, 

simbólica e fisicamente, circunscrevia os membros da coletividade vinculando-os ao 

santo. As esmolas recebidas permitiam a organização dos preparativos e comidas. 
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Atualmente o ritual coletivo da “levantada da bandeira” e no outro dia a sua 

“derrubada” se mantém, porém sem o brilho do passado quando ao ritual se seguia à 

festa motivada pelo batuque e pela fartura de comida servida a todos os presentes. 

Os mais velhos informam também que no passado, os dias de santo eram dias de festas 

quando se reunia muita gente, “cantavam reis” e dançavam. A proximidade entre a festa 

local de São Benedito e o dia dos Santos Reis propiciava que devotos organizados em 

ternos de folia aos reis que visitaram a gruta de Belém, como informado nos evangelhos 

cristãos, participassem dos festejos ao santo padroeiro da coletividade que atualmente se 

afirma como Quilombo da Lapinha.  

Eram nos momentos de festas que os casamentos aconteciam. “Era um requebrar 

bonito”, lembra com saudade a Velha Celina. Ou seja, os casamentos e as festas 

religiosas movimentavam os lugares e colocavam em contato os moradores de 

diferentes localidades da beira do rio São Francisco. As famílias se deslocavam às vezes 

de longe para participar de festas em Morrinhos, hoje cidade de Matias Cardoso, em 

homenagem a Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora da 

Conceição, e faziam também peregrinações para a Festa de Bom Jesus da Lapa e “São 

João Aparecido” em Missões. 

Hoje, algumas festas religiosas assumiram um caráter massivo de grande espetáculo 

sendo realizadas com em muitos efeitos especiais, quando os moradores vão perdendo o 

seu lugar de festeiros e motivadores da festa e se transformam em meros espectadores. 

Por exemplo, para o São João de 2008, recorrentemente afirmada como a mais 

tradicional festa da região, foi contratada pela prefeitura de São João das Missões a 

dupla caipira Rio Negro e Solimões, famosos cantores que atuaram com muito 

profissionalismo. Nestes festejos organizados e patrocinados pelo poder político local, o 

palco é transformado em espaço para a valorização do político local no poder. 
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Desta forma, as festas aos santos continuam a aglutinar devotos, mas atraem um público 

interessado nos shows e outros acontecimentos. Devotos e espectadores vem das 

cidades vizinhas e oportunizam o comércio de uma forma geral. Mas perdeu o seu papel 

de momentos de contato, de afirmação de valores e de atualização de vínculos entre 

diferentes grupos sociais, o que no passado se dava ao fazer a festa: no cantar, no 

brincar, no instituir papéis.  

Ao mesmo tempo, a prática do fazer e compartilhar alimentos se constituía como parte 

central da festa, permitindo que todos, de alguma forma dessem a sua contribuição, 

mesmo as pessoas de menor poder aquisitivo. Hoje, ao contrário, as festas reforçam as 

diferenças sociais, por um lado, porque excluem aquelas pessoas que dispõem de 

poucos recursos para gastar e, por outro lado, porque criam espaços restritos, só 

acessíveis às determinados grupo de pessoas, reafirmando e naturalizando a 

hierarquização social, que é base para a exclusão social. Esses cortes que separam e 

hierarquizam as gentes da região vem sendo feitos com o uso de recursos públicos. 
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Em consequência, as festas religiosas perderam o seu sentido enquanto espaço de 

devoção. Ficando o culto ao santo e a realização de práticas sociais a eles relacionados 

limitadas, em parte, aos espaços da igreja onde assumem um caráter mais doutrinário, 

ou aos espaços familiares dos grupos tradicionais onde é transmitido através das 

narrativas orais: 

Pai contava história antiga de trabalhador que cortando mato na roça, 
pau de são joão, cortou braço de São João. Ai chamou o dono e ele 
trouxe o padre. Então o padre levou o São João para Matias e trouxe 
para Missões (a imagem de) Nossa Senhora da Conceição. Só que 
todo dia o São João Sumia, o padre voltou com ele três vezes e a 
mesma coisa repetiu. No caminho de Matias para Missões só via a 
precatinha (chinelo de couro) dele, até que o padre desistiu e ele ficou 
em Missões (Dazinha, ilha do Capão, julho de 2008). 

 

As histórias narradas intra e intergerações são atualizadas nos momentos de encontro 

próximos ao dia de comemoração do santo, como a visita que acompanhei envolvendo 

comadres que moram nas comunidades vizinhas da ilha do Capão e Várzea da Manga. 

Na visão de Angélica, da Ilha do Capão, a madeira são joão “é quase vivo! Não deviam 

queimar esse pau não, mas ele é tão bom para lenha”.  Em casos como este a devoção ao 

Santo assume um caráter por vezes mais prático, associado aos fazeres e a vivência 
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concreta que estabelecem com o lugar onde vivem, numa relação mágica se expressa 

um tipo de evitação na associação implícita entre o “pau” e o santo.  

 

Nesta seção, procurei evidenciar que a vida social dos vazanteiros e quilombolas possui 

momentos especiais para colocar em contato parentes, compadres e vizinhos que se 

mudaram para outras localidades em momentos de festas, de encontros, de casamentos, 

de rezas para os santos, por se constituírem como espaços coletivos, privilegiados, de 

sociabilidade.  

Os poucos momentos de encontro atualmente, decorrem da desestruturação do modo de 

vida alicerçado no acesso irrestrito aos recursos que a natureza disponibilizava e que 

manejados pelos homens e mulheres vazanteiros propiciavam fartura de alimentos e o 

compartilhamento com a coletividade em momentos festivos. As pessoas me narraram 

que há mais de doze anos não há casamentos na comunidade. Os casamentos festivos, 

sobretudo, significavam momentos de confraternização entre duas famílias que se 

uniam ou aprofundavam seus vínculos por meio da união de seus filhos. Esse era um 

momento em que o jovem que se casava e fundava seu mundus familiar necessitava de 

espaço territorial onde construir sua casa e onde sua família tinha a possibilidade de 

garantia da reprodução da vida material. Atualmente, a impossibilidade do acesso à terra 

para a instauração do mundus familiar constitui-se no principal impedimento para a 

realização de casamentos. E, por outro lado, não há fartura para se compartilhar, a não 

ser de afabilidades e de respeitos uns pelos outros. 

Com o deslocamento do centro da vida social da zona rural para a zona urbana, os 

momentos festivos passam a ocorrer, principalmente, nas sedes dos municípios e são 

organizados por entidades e instituições públicas, como a irmandade do Divino Espírito 

Santo em Matias Cardoso que realiza a Festa do Divino no mês de outubro de cada ano; 

como as escolas que realizam as festas juninas, desfile de comemoração da 

independência e gincanas e como as prefeituras que organizam eventos comemorativos 

nos aniversários da cidade, nos dias dos santos padroeiros e, também, nas festas juninas. 

Nestes momentos festivos realizados atualmente há uma mudança do caráter das 

mesmas que deixam de ser momentos de atualização e afirmação de vínculos sociais, 

passam a expressar as relações hierárquicas que organizam a vida social na 

contemporaneidade.  
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Nas terras em comum  

 

Na comunidade de Várzea da Manga os parentes compartilham entre si o dia-a-dia de 

muito contato e proximidade. Vivendo sobre um mesmo território, cada família ocupa 

individualmente apenas a casa e o quintal, o que não significa que os quintais sejam 

espaços restritos. As cercas quando existem servem muito mais para proteger as 

pequenas hortas da porta da cozinha das criações, ou seja, porcos, galinhas, cocás.  

Os quintais não separam, eles põem em contato, mãe e filha, pai e filhos, irmãs e 

irmãos, tia e sobrinho, avó com netos, bisavó com bisnetas, num constante compartilhar 

de vasilhas, ferramentas e equipamentos, onde serviços são trocados, opiniões são 

compartilhadas e onde são manifestos o cuidado e o carinho entre as diferentes 

gerações. Nos quintais, também nesses momentos de manifestações afetuosas, a 

memória social do grupo é compartilhada com todos por meio de seus guardiões. 

As famílias passam boa parte do seu tempo no quintal cuidando da sua limpeza, das 

plantas e dos animais. É também no quintal que se fazem pequenos investimentos na 

construção de “puleiros” para galinhas, de “girais” para cultivar os temperos que são 

suspensos para serem protegidos das galinhas, de cercar as hortas onde se cultiva todo o 

tipo de ervas medicinais, verduras e legumes. Nos quintais que se plantam variedades de 

abóbora, de maxixe, de quiabo aproveitando as covas de frutas molhadas pelo trabalho 

das gentes. No período das chuvas, as plantações se estendem um pouco mais, em 

continuação aos quintais, nas áreas de roça, são plantadas as sementes de milho, de 

feijão de arranca, de abóbora, de mandioca, de maxixe e de outras variedades.  

O animal de transporte, algumas poucas cabeças de gado de leite e bezerros são criados 

fechados nas áreas do fundo, aproveitando o capim cultivado em antigos terrenos de 

roças e também a vegetação nativa dos “encapoeirados”. As mangas são separadas do 

quintal por cercas onde ficam as vacas e os bezerros que existem, somente, onde há 

crianças pequenas. 

Entre as casas e o rio tem-se o alagadiço, terras baixas que acumulam água com 

facilidade no período de chuva e são utilizados, prioritariamente, para a plantação de 

arroz. Entre o alagadiço e o rio tem-se a beira do rio formada pelo alto que é mais 

elevado e arenoso e a vazante que recebe a lama trazida pela enchente. Na beira do rio 
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os plantios são realizados no período da seca numa dinâmica semelhante àquela dos 

plantios de vazantes das ilhas. Nessas áreas plantam-se misturadas diferentes sementes 

escolhidas pelo tipo de sedimento depositado pelo rio. O plantio nas vazantes é sempre 

um risco.  

 

 

 

A beira do rio é muito valorizada em função da variedade de alimentos que propicia à 

família. No caso da comunidade de Várzea da Manga a faixa que a comunidade possui 

de beira de rio é muito pequena em relação ao número de famílias que aí vivem. No 

entanto, no passado, já foram muito mais numerosas. Mas, em relação a sua ocupação 

atual os moradores informam que “cada pedacinho tem o dono, cada qual no seu 

pedacinho trabalhando de acordo”. Ou seja, a beira do rio é toda ocupada, sendo 

subdividida em pequenos direitos afirmados a partir do trabalho. Além disso, o direito 

de acesso ao terreno de vazante se mantém mesmo que o morador se abstenha de plantar 

por algum motivo, embora o terreno na ausência do dono, nunca deixe de ser cultivado. 

Ele, então, é cedido para algum parente ou compadre que cultiva neste período de 

abstenção do dono. Assim, novas combinações entre parentes são sempre necessárias e 

são realizadas a partir das possibilidades e necessidades postas pelas famílias, o que se 
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dá em consonância com a hierarquia do grupo transmitida e reafirmada pelos mais 

velhos. 

Da mesma forma, os terrenos de roça são acessíveis a todas as famílias e são afirmados 

a partir do trabalho o que não significa que todos tenham, a princípio, direitos iguais. 

Isso porque os direitos foram transmitidos entre gerações, de pais para filhos, havendo, 

em função do casamento entre primos, famílias que ocupam áreas maiores.  

 

Em resumo, pude mostrar que a dinâmica de trabalhos e deslocamentos do dia-a-dia nos 

quintais e nas roças evidencia a existência de uma intensa vida comunitária nas 

coletividades negras de vazanteiros da beira do rio São Francisco. Os homens se 

envolvem em atividades mais afastadas dos espaços da casa e do quintal e por vezes 

permanecem o dia inteiro fora, envolvidos com a pesca, com contatos políticos fora da 

comunidade ou trabalham para as fazendas de gado vizinhas. As mulheres, por seu lado, 

dedicam todo seu tempo aos cuidados da casa, do quintal e às crianças e quando saem o 

fazem para acompanhar alguém ao médico, para atender algum chamado da escola de 

Remanso ou para resolver algum problema na cidade de Matias Cardoso, Manga ou 

Itacarambi. 

Procurei mostrar, também, que o espaço terra comum constitui-se um ambiente em que 

parentes compartilham entre si um cotidiano de muita proximidade. Impressiona que as 

áreas de cada família se encontrem internalizadas neste ambiente que é comum a todas 

as famílias. Aparentemente não há separação entre os quintais, mas há o respeito dos 

membros de cada família ao espaço que pertence às famílias vizinhas. Estes espaços 

coletivos não ocorrem, apenas, nos quintais, mas também nas terras de vazante e nas 

terras altas onde são plantadas as roças do período chuvoso. Não há divisão entre as 

áreas de cada família, mas se reconhece os direitos de ocupação e as hierarquias das 

famílias que são informadas pelos mais velhos e reafirmadas nas práticas de cultivo, 

quando se respeita o direito adquirido, principalmente, aquele derivado do casamento 

entre primos carnais. 

 

Terra comum e terra alheia: permanência e fluxos 

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

Lapinha sobreviveram à completa expropriação mantendo parte do território como terra 
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indivisa, o que dificultou e em alguns casos impediu a sua usurpação. As terras em 

comum mantidas são pequenas faixas de terra ocupadas por diversos conjuntos de 

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

precisaram lançar mão de estratégias no sentido de garantir a reprodução social do 

grupo em consonância com a manutenção da terra em comum. Assim, para que alguns 

herdeiros permanecessem outros tiveram de migrar, ou foram preteridos.  

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

pequenas clareiras onde formavam as roças e viviam nas proximidades das lagoas da 

Graciana, da Lapinha, do Cajueiro, de Mocambinho onde faziam os cultivos de baixio, 

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

que se podia deslocar sem restrições em busca de produtos extrativos e de terras férteis 

para trabalhar.  

A comunidade de Várzea da Manga, uma comunidade onde todos são parentes é fruto 

deste processo. Ela se institui com a partida de um herdeiro, que como filho “desertado” 

saiu em busca um novo lugar para se estabelecer. Seu fundador, por fim, conseguiu 

comprar uma pequena parcela de dez alqueires. Um terreno de aproximadamente 

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

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

Aspectos como estes marcam a história das famílias destas comunidades e se 

desenvolveram adotando a estratégia do casamento preferencial entre primos, uma 

característica recorrente nas três comunidades, como forma de manter em comum a 

terra herdada.   

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

que articula a permanência de algumas famílias na terra de herança, sendo realizado 

normalmente entre casais jovens. Porém, posteriormente em caso de viuvez, estando a 

herança definida, um novo matrimônio pode ser contratado com alguém de outra 

comunidade, um parente mais distante ou alguém de fora, um chegante.   

Com a intensificação da ocupação, as famílias sempre numerosas se submeteram à 

contratação de trabalho pelas fazendas em implantação, na forma de serviços de 

parceria e assalariamento temporário, como estratégia para complementar a renda 

familiar e ampliar a terra de cultivo.  
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No passado tinha muita fartura de alimento. Trabalhei na CAUÊ17 e na 
AGRIVALE18. Na colheita de feijão e milho a gente aproveita e 
depois que tirava a colheita com a máquina a gente entrava colhendo. 
Teve vez de um senhor colher quinze sacos de milho. Só eu colhi três 
sacos. Comi e deu para os meus. Depois passaram a dar a terra na 
meia para a gente plantar, mas depois mudaram os plantios e parou. 
Hoje na CAUÊ é banana e na AGRIVALE estão desmatando para 
plantar mais cana (Angélica, comunidade de Várzea da Manga, julho 
de 2008). 

 

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

estabelecidos diminuíram significativamente a demanda por mão de obra, restando às 

famílias a migração como estratégia para minimizar a pressão sobre a terra, densamente 

ocupada.  

No passado, o casamento mobilizava as comunidades que celebram com abundância de 

alimentos os laços entre as famílias, afirmados através da união dos noivos. Conforme 

informado pela Velha Pinduca, da comunidade de Saco no Quilombo da Lapinha, em 

abril de 2008, “festa boa era quando filha casava, matava gado, fazia panelada de 

comida. Chamava sanfoneiro, fazia biscoito, comia e dançava a noite toda”.  

Hoje estes momentos se tornaram escassos em decorrência da expansão do capital, que 

transformou terra de trabalho, em terra de negócio, submetida aos interesses de 

mercados distantes. E, assim, os lugares se esvaziaram de gentes. 

No passado casava na época das festas em Itacarambí e Matias. Fazia 
festa. Antes matava boi e porco, mas hoje só mata peru e galinha. 
Aqui tem doze anos que não faz um casamento, porque as moças 
saíram tudo e os rapazes também (Iaiá Lio, Vargem da Manga, julho 
de 2008). 

 

As famílias que permanecem nas terras em comum se ressentem do esvaziamento dos 

lugares e do distanciamento à que são submetidas em relação aos parentes que passaram 

a viver longe, em terra alheia, mas foi desta forma que o patrimônio familiar se 

manteve. 

                                                 
17 Empresa agropecuária situada na margem esquerda do São Francisco, município de Itacarambi. Surgue 

como uma filial do grupo CAUÊ e posteriormente foi redefinida como ICIL - Industria e Comércio 
Itacarambi.  

18 Um dos principais grupos Agroindustriais dentro do Projeto Jaíba, hoje recebe o nome de SADA, 
ocupa aproximada de cinco mil hectares o que corresponde à totalidade em área irrigada do Perímetro 
Irrigado do Gorutuba . 
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Por outro lado, observa-se que a migração tem oportunizado a alguns integrantes do 

grupo vivências em outros contextos, contatam outras realidades sociais, mas que 

vivenciam a opção pelo retorno ao território de origem. Esses informam que durante os 

anos que permaneceram fora mantiveram vínculos afetivos com o território e que 

mesmo quando estavam distantes permaneceram ligados simbolicamente à beira do rio 

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

com o intuito de restabelecer laços, buscaram se inserir politicamente como 

representantes da comunidade na vida municipal, regional, estadual e nacional, além de 

passarem a contribuir para a manutenção dos lugares e do modo de vida a eles 

associado. 

 

Nesta seção, trouxe ao leitor a compreensão da existência de uma clivagem social que 

pode ser lida a partir das categorias nativas que denominam os espaços sociais, 

principalmente o termo que se refere às terras em comum. A este espaço se vinculam as 

famílias consideradas fortes e elas só se encontram situadas nas localidades de Saco, 

Vargem da Manga e Lapinha, enquanto na Ilha da Ressaca e na vazante do Pau de 

Légua não existe terra em comum. Assim, os considerados fracos estão situados, 

sobretudo, nestas duas últimas localidades.  

Mas, o pertencimento às famílias consideradas fortes requer a manutenção da condição 

de reprodução de cada família como depositário de um modo de vida mais autônomo. E, 

para tanto, há uma expulsão de parte dos seus membros para fora das terras comuns, 

como forma de propiciar a reprodução material dos membros da família em condições 

mais favoráveis. Principalmente, permanecem nestes espaços coletivizados aquelas 

famílias que descendem de primos carnais casados entre si, pois desta forma, uma 

parcela maior de terra se mantêm sob o domínio do mesmo grupo. A coletividade é 

então formada por parentes, mas há diferenciações entre seus membros devido ao 

vínculo à terra herdada. Vejo que é possível aproximar essa categoria social aos 

camponeses estudados por Bourdieu (1962), embora os vazanteiros não recorram à 

estratégia do celibato para a manutenção da propriedade com as condições consideradas 

ideais pelas famílias vazanteiras. Essa é uma questão que não tratei nesta dissertação e 

que poderá ser objeto de estudos futuros. Há uma dinâmica paradoxal experimentada 

pelos membros destas famílias, por um lado, a manutenção da terra como recurso 
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familiar e por outro a expulsão dos seus membros jovens impondo a esses que se 

constituam como chefe de família fora da terra em comum.  

Enquanto na área de terra em comum há baixo dinamismo para o acesso à terra e aos 

recurso ambientais, na ilha a dinamicidade do processo é de tal envergadura que às 

vezes confunde a cabeça das pessoas, que têm dificuldade em relatar a sucessão de 

moradores que ocuparam um mesmo espaço. Constituindo-se, portanto, como membros 

da categoria social dos fracos.  

 

As águas da terra firme 

As comunidades quilombolas de Saco, de Lapinha e de Vargem da Manga estão 

situadas na terra firme e as famílias têm suas moradias localizadas na faixa de 

quinhentos a mil metros da calha do rio São Francisco. Terrenos um pouco mais 

elevados que as ilhas em relação ao curso d’água, o que confere maior proteção às 

moradias no caso das cheias, mas não elimina completamente a necessidade de 

deslocamentos nos momentos de grandes cheias.  

Durante a cheia de 1979 a comunidade negra de Várzea da Manga ficou ilhada e 

submetida à dinâmica das águas que transitaram do rio para a região de lagoas nas 

proximidades onde vivem. Nesse período, conforme informa um morador, 

saímos todos. A água do rio não chegou aqui, a água que perturbou foi 
a de trás, ela arrodeou e veio de uma vez. Pro lado da Lapinha não 
tinha como sair porque a estrada na Santa Idália ficou tomada de água, 
virou lagoa. Tivemos que sair de barco e dar a volta por trás, até sair 
no alto. Foi difícil. Nossa casa que ficava mais na beira do rio caiu, 
depois é que fizemos esta aqui. (Seu Flor, Várzea da Manga, julho de 
2009). 
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Após a enchente a casa de Seu Flor e Dona Maria foi reconstruída, manteve-se a 

estrutura de madeira e encheu-se com barro amassado o trançado das paredes 

sustentadas por madeira e bambu amarrados. Uma técnica que os moradores dominam, 

mas que vem sendo inviabilizada em função das restrições de acesso às áreas de mata 

contígua à comunidade, decorrentes da criação do Parque Estadual da Mata Seca. 

Hoje nas comunidades quilombolas vazanteiras do Saco, da Lapinha e da Várzea da 

Manga é possível encontrar tanto casas antigas e reformadas como recém construídas. 

Em comparação às casas das ilhas percebe-se maior investimento realizado na sua 

confecção e manutenção, o que inclui a utilização de tijolos nas paredes e a construção 

de banheiros, com muitas casas recebendo pisos de cimento, reboco e pintura.  

Atualmente, construir implica no deslocamento de materiais da cidade para as 

localidades, o que onera as iniciativas e vem impondo um padrão de construção mais 

barato que passa pelo uso do amianto e das portas e janelas de ferro e menores 

acomodações com menor conforto, porque mais quentes. 

 

 

 

Além disso, para as famílias e, principalmente para as mulheres, o cotidiano da sua 

relação com o rio guarda ainda algumas particularidades, porque atualmente estão tendo 
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acesso facilitado à água. Em alguns casos porque construíram cisternas e em outros 

porque estão sendo atendidas por um sistema de abastecimento comunitário implantado 

com a colaboração da prefeitura.  

O sistema comunitário de abastecimento de água propiciou que muitas famílias 

pudessem dispor de água encanada em sua casa e permitiu o acesso à água de melhor 

qualidade principalmente durante o período chuvoso, quando é comum a formação de 

lagoas nos terrenos de alagadiços. Estes estão situados na parte mais baixa dos terrenos 

entre as casas e a calha do rio, o que dificultava buscar água, ou impunha a utilização de 

água parada. Na atualidade, os deslocamentos para a buscada de água foram bastante 

diminuídos, com algumas casas possuindo água encanada, banheiro e tanque para lavar 

roupa em decorrência dos sistemas hidráulicos instalados. 

Em consequência o trânsito das mulheres da casa para o rio e vice-versa não é mais tão 

intenso como foi no passado, quando a água para o consumo precisava ser carregada na 

cabeça e todo tipo de lavação era feito na beira do rio. Além dos serviços de casa 

facilitados, a água encanada tem permitido também outra dinâmica em relação aos 

quintais, ou seja, o plantio de frutas mais exigentes em água como laranja, limões, 

mamão, coco da bahia. Há, ainda, a implantação de pequenas hortas perto de casa e o 

fornecimento de água para os animais. Antes, estas práticas recentemente inseridas nas 

proximidades das casas não eram possíveis ou eram realizadas na beira do rio. Isto 

contribuía para uma ocupação mais intensa da beira do rio, inclusive com a fixação das 

próprias moradias.  

No entanto, muitas mulheres, principalmente as mais jovens continuam frequentando o 

rio para lavar as vasilhas e as roupas da família, o que é realizado como de costume ao 

amanhecer do dia. Para elas o hábito de trabalhar na beira do rio se mantém justificado 

por várias razões:  

Primeiro, a lavação de roupas no rio o é pela economia e pela facilidade de lavar as 

roupas em comparação à execução da tarefa em tanques. Na água corrente se gasta 

menor quantidade de sabão e o enxágue é realizado com menor esforço e mais rapidez.  

Em segundo lugar, o valor simbólico vinculado às mulheres por terem panelas brilhando 

depois de lavadas é outra, porque panelas que brilham são socialmente reconhecidas 

como panelas bem lavadas, valorização que as mulheres alcançam quando usam a água 
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do rio. Lavar com a água calcária das cisternas não permite às panelas brilharem, pois 

são depositados sais quando secam, assim, neste caso ficam manchas sobre as vasilhas.  

 

 

 

Por outro lado, a lavação de roupas no rio se mantém também pela economia, pela 

facilidade e pelo prazer em comparação à execução da tarefa em tanques, onde se fica 

curvada sem ter água envolvendo, enquanto no rio se permanece parcialmente imersa 

dentro do curso d’água.  

E por fim, algumas mulheres continuam buscando água para beber no rio, primeiro 

porque buscar água no rio é um serviço normalmente feito pelas mulheres e segundo 

porque consideram a água do São Francisco “mais gostosa”, mais saborosa e também 

mais sadia do que a água da cisterna.  

Atualmente, o que influi sobre a localização da casa são outros fatores, principalmente a 

proximidade da estrada no sentido de facilitar o transporte de materiais e o 

deslocamento das pessoas. Também se considera a proximidade em relação ao padrão 

de energia elétrica o que acaba contribuindo para a construção de casas bem próximas 

uma das outras, formando pequenos arruados.  
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Hoje, as comunidades situadas na margem esquerda: Saco, Lapinha, Várzea da Manga e 

a Ilha da Ressaca formam o Quilombo da Lapinha. Todas tiveram suas áreas restritas e 

estão separadas entre si, pelas cercas e pastagens das fazendas de gado que vieram se 

estabelecendo com a derrubada da mata, que exterminaram na área espécies de aroeira, 

de itapicuru, de pau ferro, de angico preto e tantas outras árvores outrora exuberantes, 

bem como, com a supressão da vegetação espinhenta dos alagadiços. Estes foram 

drenados para o plantio de gramíneas para a alimentação do gado. Assim, a monocultura 

de capim ocupa hoje a maior parte das terras. Sobrepostas a antigas localidades, as 

fazendas apagam as marcas de um passado de muitos convívios e de outra dinâmica que 

sobrevive apenas na memória social dos grupos. A homogenização dos lugares dificulta 

e no futuro pode impedir que seus descendentes tenham conhecimento da historicidade 

da ocupação realizada por seus antepassados.  

 

 

 

Em resumo, a principal questão apresentada diz respeito ao acesso às águas. No 

presente, enquanto as famílias consideradas mais fracas se dirigem ao rio pequeno para 

acessá-la, as famílias consideradas mais fortes, por se localizarem nos espaços da terra 

firme conseguem implantar sistemas familiares de abastecimento de água, pela 
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utilização de cisternas com motores para sucção da água que é distribuída pelos 

encanamentos nas residências.  

Se, por um lado, as famílias consideradas mais fortes têm acesso às algumas 

comodidades e estão implantando pomares e agricultura irrigada em seus quintais, com 

o cultivo de frutas que não são plantios tradicionais na região. Por outro lado, algumas 

práticas tradicionais, como lavar roupas e vasilhas no rio, bem como buscar água para 

consumo humano continuam sendo realizadas pelas mulheres. Isto mostra que por trás 

deste fazer existem valores que continuam sendo atualizados e reafirmados, até mesmo, 

pelas famílias mais abastadas do Quilombo da Lapinha. Elas valorizam mais a água do 

rio que a água da cisterna. 

 

Lagoas, a sociabilidade proibida. 

A comunidade quilombola de Várzea da Manga hoje faz divisa do Parque Estadual 

Lagoa do Cajueiro, uma área que sobreviveu à devastação impulsionada com a 

implantação do Projeto Jaíba. A Unidade de Proteção Integral se constitui como um 

complexo de lagoas, lugares que são referência da riqueza que existia antes da 

devastação da mata da Jahyba para a implantação do Projeto. 

Com a criação da unidade de uso restrito o acesso das famílias que historicamente 

manejaram estes ambientes e o acesso de toda a população, de um modo geral, foi 

proibido. Os vazanteiros por serem qualificados como ameaças ao Parque passaram a 

ser fiscalizados pelo IEF que impede o manejo tradicional dos espaços territoriais 

transformados em natureza intocada. Entretanto, caçadores, pescadores e madeireiros 

vinculados às fazendas e empreendimentos do entorno continuam a explorar a fauna, a 

flora e a ictiofauna com todas as facilidades possíveis, dados que não são fiscalizados 

pelos funcionários do órgão ambiental.   

Os moradores da comunidade vazanteira e quilombola de Várzea de Manga afirmam 

sua relação com a região das lagoas a partir da proximidade e do compartilhamento de 

recursos disponíveis. Mas, tradicionalmente, havia restrições associadas ao medo dos 

feitos de antigos moradores que ostentavam nas paredes da casa “pele da cara das 

pessoas matadas”. Uma região de antigas fazendas que veio sendo desabitada e que 

permaneceu integrada às estratégias de reprodução social dos grupos tradicionais do seu 

entorno. No entanto, a criação do Parque decretada pelo Estado não levou em 
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consideração os fazeres instituídos pelos grupos tradicionais, nem a importância 

material e simbólica afirmada pelos mesmos. O substrato de definição destas áreas é 

viabilizar o ordenamento ambiental para disponibilizar terras e trabalhadores livres para 

o capital19.  

Assim, essas populações que tradicionalmente manejaram equilibradamente o ambiente 

passaram a ser criminalizadas devido às práticas e estratégias que compõem o sistema 

de manejo legado por seus ancestrais que aí vivem desde os tempos coloniais. 

 

 

 

Durante o trabalho de campo eu me aproximei deste espaço interditado adentrando com 

um grupo de mulheres as proximidades da lagoa do Poço Redondo, na perspectiva delas 

é um espaço de convivência proibida. Era mês de julho e caminhamos sob a mata 

desfolhada e percorremos por algumas horas um pequeno trecho.  

                                                 
19 Trabalhadores livres no sentido de destituídos dos meios de produção e de vida, o que os obriga a 

venderem sua força de trabalho no mercado capitalista. Aos processos de expropriação que antecedem 
e que originam as relações capitalistas de produção, Marx (1975) denominou de acumulação primitiva 
do capital. Apesar de se basear no exemplo clássico Inglês, ele afirma que este processo assume 
diferentes formas em diferentes épocas históricas, o que me permite ler sob esta lente, a história 
regional.   
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A sociabilidade vivida na área da mata da região das lagoas foi relembrada o que me 

permitiu situar e compreender a importância das dinâmicas em torno das lagoas do poço 

redondo, do mamão, do puçá, da lagoa seca, do cajueiro, da mamoneira, comprida, do 

sujo, da pombinha, do marim, do estreito e da perneira enquanto um lugar de vida.  A 

territorialidade e a sociabilidade da área das lagoas passaram a ser acessados, apenas, 

nas narrativas da memória coletiva feitas pelos mais velhos e mais velhas. Esses 

espaços territoriais foram expropriados pelo Estado e por lei, mantêm-se impedidos de 

acesso os descendentes daqueles que os qualificam na construção de sua territorialidade. 

Para nos ajudar no caminho, seguiu conosco o neto de uma das mulheres que conhecia 

os trânsitos na área, embora o mesmo se mantenha mais na memória que na prática 

social, dada a proibição de penetrar neste espaço de proteção integral à natureza. Já no 

começo da caminhada as mulheres buscam na memória os nomes dos antigos donos e as 

relações de parentesco que permitiram que no passado algumas famílias da comunidade 

ali se estabelecessem com seus roçados. Elas narram, também as vendas que se 

sucederam quando o terreno foi “passando de um para outro”. De mão em mão, a terra 

permaneceu desocupada, desde então.  

Passamos pelo antigo campo de futebol da comunidade hoje coberto por uma vegetação 

chamada localmente de mata pasto e iniciamos um caminhar de muitas paradas 

realizadas a cada nova planta que as mulheres reconheciam, lembrando seus nomes e 

indicando seus usos. Primeiro apontaram a quixaba, uma árvore bem frondosa cuja 

casca depois de descansar na água fornece uma calda branca, semelhante ao leite, que 

serve para gastrite e dor de barriga.  

Depois uma das mulheres ficou para trás surpresa por ter encontrado a bananinha já 

madura, ela veio com a fruta na mão e falou que era preciso saber come-la, caso 

contrário ela cortava a língua, mas que é muito boa para as crianças que rangem os 

dentes à noite e têm vermes. 
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Mostraram também a catinga de porco recomendada para as dores de estômago e para 

abrir o apetite “faz a pessoa comer até pedra”, depois o jatobá da folha miúda que é 

alimento muito saudável para as crianças e é comida na forma de “jacuba”, com leite. 

Dona Maria lembrou que o cipó da trindade que dá um “chá gostoso de tomar” só existe 

nesta área. E, mais a frente, mostrou seu ramo subindo pelas árvores.  As mulheres 

fizeram questão de mostrar também a imburana vermelha que é usada para lavar o 

ferimento e o angico preto que solta uma resina que é muito valorizada no tratamento da 

gripe. Nessa caminhada evidenciou-se que além da expropriação territorial, o Estado ao 

criar uma Unidade de Conservação para manter isolada a vegetação nativa, na 

perspectiva da natureza intocada, também expropriou saberes e práticas fitoterápicas, ao 

impedir a transmissão do conhecimento da biodiversidade construída em séculos de 

convivência das populações negras vazanteiras com a mata da área das lagoas. 

Continuamos caminhando. A mata se encontrava bem alta e fechada dos dois lados 

encobrindo o sol, o que refrescava aquele início da tarde. Eu seguia caminhando 

impressionada com as cores, mas atenta aos comentários quando ouvi: “estamos 

andando num alto, aqui não cobre no tempo das chuvas” e conversando fui perceber que 

quando elas olham a mata, reconhecem as plantas e estabelecem, por meio do saber 

coletivo, diversas conexões com os potenciais de uso entre o solo, a mata e as práticas 
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de manejo. O que as mulheres me mostraram foi o conhecimento com que identificavam 

a qualidade da terra e seu uso a partir da vegetação e da posição no terreno.  

Então Dona Maria falou “aqui era roça!”. Achei interessante e quis saber por quê. Ela 

respondeu com naturalidade: “é que aqui só tem pauzinho, não tem madeira grossa, aqui 

plantava de tudo”. Estávamos em uma capoeira no meio da mata, olhei para os lados e 

comecei a compreender o que ela estava me dizendo, percebi que estávamos 

atravessando uma mata composta por vegetações em diferentes estágios de 

desenvolvimento.  

Mas isso não era tão evidente para mim, principalmente porque a vegetação estava 

desfolhada e não era fácil identificar as árvores apenas pelos troncos, o que todas faziam 

com facilidade, inclusive o adolescente que nos acompanhava, ele também fazia seus 

comentários sobre as plantas que conhecia.  

 

 

 

Percorremos mais um trecho e surgiu outro comentário: “aqui também já foi roça”. 

Olhei, achei estranha a afirmação porque havia árvores grandes, com troncos bem 

formados. Foi então que ela me disse “é que o povo antigo já era sabido, cortava 

escolhido”. 
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Bom, seguimos em frente com as mulheres identificando as madeiras de valor: aroeira, 

itapicuru, pau ferro, angico preto, pau folha miúda e se indignando de ver madeira no 

chão apodrecendo.  Percebemos que havia muita madeira derrubada, cortada e não 

carregada, espalhada pelo chão. As mulheres caminhavam sempre diferenciando as 

árvores de acordo com seus usos e algumas, como a tatarema, afirmavam apenas que era 

um pau fraco. 

Passamos, então, por uma vegetação espinhenta chamada velamim e as mulheres logo 

informaram que ali era brejo, ou seja, que juntava água. Mostraram que é no brejo ou 

baixios, como se referem às terras de beira de lagoa, que se colhe as ramas para fazer 

vassoura e a alfavaca para preparar o xarope contra gripe. Há, também, nesse ambiente, 

o jurucucu, uma planta espinhenta usada para preparar a “dicuada” com que se faz a 

soda artesanal e o sabão caseiro.  

  

 

 

Chegamos à beira da lagoa que podia ser vista parcialmente, porque a vegetação de 

alagadinho branco, que é nativa nestes lugares, havia crescido. Isso incomodou muito as 

minhas companheiras de andanças, dado que tal situação na gramática cultural 

vazanteira, o que se lia era o abandono de um lugar tão importante.  
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Nas proximidades da lagoa, quando o alagadiço desaparece e as terras são mais 

elevadas aparece o pereira rosa, planta utilizada para a confecção de cabo de ferramenta, 

de remo e de linha dos telhados. Pouco mais a frente, as mulheres mostraram ainda, o 

pau ferrinho que “dá chá bom para gripe e dor de cabeça”.  

Voltando para a comunidade passamos também por um pé de tamboril, que identifica os 

lugares em que os veados procuram o que comer. Vimos o “coito dos patos”, ou seja, as 

fezes brancas dessas aves que indicam a árvore onde dormem. Acompanhamos a volta 

dos mergulhões em seu ir e vir diário na busca de alimento e de abrigo na área das 

lagoas. Todas as informações transmitidas pelas mulheres propiciam compreender a 

existência de uma dimensão do olhar da população vazanteira, a atenção às dinâmicas 

naturais para mapeamento de seus fluxos.  

 

 

 

No percurso as mulheres identificam e classificam uma grande diversidade de plantas. 

Em sua atividade taxionômica, elas relacionam características com uso fitoterápico e as 

formas de uso. Estabelecem, também, relações entre as plantas e a geografia dos 

lugares, quando relacionam a existência de terras altas e brejos ou baixios. Por fim, 
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realizam uma leitura do ambiente discorrendo sobre usos passados e potenciais. Essa 

perspectiva é interpretada por Lévi-Strauss (1989) como “ciência do concreto”.   

 

Em síntese, é preciso evidenciar a forma de reconhecimento do saber construído na 

historicidade dessas comunidades tradicionais que têm a natureza como depositária de 

recursos, extremamente diversificados, para a reprodução da vida em condições dignas, 

como as vividas no passado de cada coletividade.  

Em todo o percurso da caminhada ficou expresso a existência de um saber sobre a 

biodiversidade, uma gramática cultural que nomeia e classifica os recursos naturais e os 

ambientes da natureza. E, ao mesmo tempo, evidencia-se a perplexidade da proibição do 

acesso das populações negras vazanteiras aos espaços tradicionais que são essenciais à 

reprodução digna das famílias. Ainda mais que, se considerarmos que a manutenção da 

vegetação em condições de preservação ocorreu, principalmente, devido à necessidade 

que essas populações têm de manusear, pelo extrativismo, alguns espaços de sua 

territorialidade em condições ambientais adequadas. 

Hoje, essas populações identificam que, embora seus ambientes estejam transformados 

em Unidades de Proteção Integral, eles se encontram mais ameaçados pela extração 

clandestina de madeiras de lei, pela caça predatória aos animais que transitam pelo 

espaço. A ação da fiscalização dos guarda parques e da polícia florestal não possui 

eficácia e nem é eficiente, dado que ela atua sobre as populações vazanteiras, mas não 

sobre aqueles que efetivamente estão colocando a proteção da natureza em risco. 
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A terceira margem: o trânsito entre a vazante, a moradia urbana e a pesca no rio  

 

Os vazanteiros da comunidade Pau de Légua, assim como os moradores das terras em 

comum do Quilombo da Lapinha resistiram à completa expropriação em relação à terra 

firme quando foram pressionados para abandonar suas moradias e submetidos à 

violência física e verbal. Após o despejo ocorrido durante a formação da fazenda de Air 

Vieira em 1973, as famílias começaram a retornar e passaram a conviver com a fazenda. 

Para manter o vínculo com o lugar algumas famílias se submeteram ao contrato de 

trabalho com a fazenda, seja na forma de parceria ou na forma de assalariamento. Mas, 

tão logo que puderam se afastaram e se mantiveram autônomas em suas posses. 

Com o passar dos anos a fazenda, embora possuindo documento apenas de parte da 

terra, dado que a maior parte é devoluta, impôs o seu domínio estabelecendo pastagens e 

cercas. Para tanto, a fazenda fez uso do próprio gado que introduzido em grande número 

destruiu as roças dos vazanteiros, vezes seguidas.  
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Essa estratégia, que dificultou a reprodução física e a permanência das famílias na área 

de terra firme, propiciou a implantação de cerca pela fazenda até as proximidades da 

beira do rio. Restritos a uma pequena porção de terra na beira do rio os antigos 

moradores passaram a utilizar, principalmente, os lameiros da vazante e uma pequena 

faixa de terra alta e menos sujeita às inundações frequentes. 

Desde então, outra dinâmica se estabeleceu em relação às lagoas privilegiando a 

pastagem e o gado em detrimento da movimentada e abundante vida do passado. As 

áreas das lagoas marginais se tornaram lugar de acesso restrito ficando as famílias 

vazanteiras proibidas de recorrer a elas nos momentos de escassez. Com impacto 

negativo sobre as estratégias alimentares e as tradições religiosas dos membros da 

comunidade do Pau de Légua. Eles questionam as restrições e informam que lagoa da 

Lavagem é lugar de recursagem20, pois “desde sempre” esta lagoa é “o refrigério do 

povo de Matias Cardoso”, ou seja, é o lugar para onde se deslocam em busca do peixe 

para a sexta feira santa ou para suprir a necessidade da família nos momentos de 

escassez do rio.  

A ação de despejo da fazenda levou ao esvaziamento de três localidades: Imbari, que 

estava situada a uma légua da beira do rio, numa região de brejo, Lavagem, a um 

quilômetro do rio, na margem de cima da lagoa de mesmo nome e Pau de Légua, 

situada entre a lagoa da Lavagem e o rio São Francisco, bem em frente ao povoado de 

Morrinhos, hoje cidade de Matias Cardoso.  

 

 

                                                 
20 A lagoa é lugar de recursagem para os vazanteiros do rio São Francisco porque é lá que eles vão buscar 

os recursos ofertados pela natureza necessários à reprodução material de suas famílias. No caso o 
principal recurso disponível na lagoa é o peixe, mas na lagoa se acessa também outros produtos. 
Coleta-se a isca utilizada na pesca de determinados peixes do rio e fibras que provêm utensílios para 
seus afazeres de pescador. 
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Muitas das famílias expropriadas e expulsas das áreas das três localidades acima 

referidas, que haviam se abrigado na cidade de Matias Cardoso, voltaram a se 

estabelecer do outro lado rio. A fixação das mesmas nas vazantes do Pau de Légua 

requereu instituir novas posses, dado que as antigas moradias foram todas destruídas 

pelo fazendeiro, ao mesmo tempo em que as roças e os quintais foram impactados pela 

ação do gado e destruídos pela enchente de 1979. Além disso, o fazendeiro fixou 

residência na sede da Fazenda, situada nas margens da Lagoa da Lavagem e impedia o 

acesso dos vazanteiros à lagoa para pescar, para tanto, fez uso de arma de fogo que foi 

muitas vezes utilizada para “espantar” os vazanteiros, como se fossem bichos, que 

saiam em correrias com medo de serem assassinados.  

Frente a estas restrições as famílias vazanteiras incorporaram novas estratégias que 

garantissem a reprodução das famílias, o que levou à intensificação dos seus vínculos 

com a cidade. Hoje as famílias vivem em trânsito, deslocando-se constantemente, pela 

cidade, pelo rio e pela outra margem do rio, porque é com o deslocamento e com a 

permanência em uma e outra margem do rio que as famílias viabilizam a sua reprodução 

física e social como vazanteiras. 
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No porto de Matias Cardoso onde os vazanteiros do Pau de Légua encostam os seus 

barcos, os fluxos do ir e vir se repetem colorindo a manhã e as tardes de embarques e 

travessias, embarques e desembarques, por onde transitam peixes, frutas, verduras, 

alimentos. Mas onde também transitam vazanteiros, vazanteiras, pescadores e turistas. 

Em frente à cidade, o que chama a atenção é a quantidade de barcos motorizados, que 

rompem o silêncio mantido pelas embarcações a remo que predominam na região do 

Quilombo da Lapinha, rio acima. Aqui, os vazanteiros dividem espaços com outras 

embarcações, geralmente maiores e mais modernas conduzidas por grupos de turistas da 

pesca que se destinam à cidade e permanecem boa parte do tempo no rio num eterno 

zunir de motores.  

As famílias se dividem entre a roça, a cidade e o rio. Dividem as tarefas entre seus 

membros e também se dividem no tempo: dias, semanas, tempo da secas e tempo das 

águas. Porque nas terras de alto e nas áreas de vazantes da beira do rio, todo tempo é 

tempo de trabalho, pois embora os terrenos sejam pequenos, planta-se nas secas e nas 

águas e os quintais e as criações demandam cuidados frequentes. Assim, algumas 

famílias mantêm casa na cidade e também moradia do outro lado do rio e se deslocam 

em função das necessidades e dos afazeres entre os dois lugares em que reproduzem 

suas vidas. Outras famílias se dividem em dois grupos, um que permanece a semana na 

cidade e outro que trabalha na roça. O encontro entre todos os membros dessas famílias 

ocorre, apenas, nos finais de semana.  

O rio é caminho, é encontro e é separação para estas famílias. É também nas travessias 

do rio que os vazanteiros do Pau de Légua compartilham deslocamentos, “ajudas” e 

alimentos. Muitos se associam para desenvolver a lida da pesca, que é realizada com 

frequência, embora nem sempre com sucesso.  

Na cidade de Matias Cardoso, as famílias vivem a rotina do cuidar das crianças e de 

enviá-las para a escola. Para tanto, contam com apoio dos parentes, principalmente das 

pessoas mais velhas, ou seja, avós e bisavós que contribuem na orientação e na criação 

das crianças. Uma vez que, seus pais, muitas vezes envolvidos nas lidas de trabalho, 

deslocam-se para as roças do outro lado do rio e para serviços esporádicos seja na 

cidade, seja nos lotes de empresas do projeto de irrigação da Jaíba ou para outras 

fazendas da região. 
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O trabalho realizado nas áreas irrigadas do projeto Jaíba e das fazendas da região é 

buscado, mas é uma possibilidade pouco valorizada pelos vazanteiros e vazanteiras, 

dado que afirmam o “trabalho na área ganha o ouro, mas tira o couro”. Por outro lado, 

as oportunidades de trabalho na cidade são muito escassas e irregulares. Na cidade de 

Matias Cardoso o principal empregador é a prefeitura municipal, que absorve 

relativamente pouca mão de obra.  

Para os jovens, a busca de uma melhor colocação tem levado a investir em profissões 

urbanas como pedreiro, carpinteiro, eletricista, professor, o que nem sempre é 

compatível com os recursos da família. Desta forma, a qualificação é viabilizada à 

medida que os jovens se inserem em pequenos serviços. As iniciativas de 

comercialização direta de produtos da roça ao consumidor, principalmente feijão de 

arranca, verduras frescas e mandioca, esta consumida principalmente pelos bares da 

cidade, são estratégias importantes acionadas pelas famílias. Sendo o peixe, 

comercializado pela Associação Vazanteira, que repassa para intermediários o conjunto 

da produção de seus membros. 

É na cidade que os vazanteiros do Pau de Légua participam de festas e de celebrações 

religiosas, sejam evangélicas ou católicas, bem como das reuniões da Associação dos 
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Vazanteiros de Matias Cardoso, fundada em 2007 com apoio de funcionários da 

Prefeitura Municipal e da CPT do Vale São Francisco. Essas ações coletivas propiciam 

a integração dos mesmos na vida social urbana. Há em Matias Cardoso um intenso 

calendário de festas, principalmente, nos meses de junho e de julho, quando acontecem 

barraquinhas e brincadeiras dançantes, para homenagear com fogueiras a Santo 

Antônio, a São João e a São Pedro, este festejado pelas viúvas. 

 

 

Seu Zé Roque sobe o rio com o olhar fixo na margem esquerda, onde está a cidade de 

Matias Cardoso, enquanto o barco segue com destino às vazantes na outra margem. Ele 

vem fazendo essa travessia desde que se entende por gente. Nasceu no Pau de Légua, 

onde seu pai era morador antigo e passador de canoa por ofício, um dos poucos que 

permaneceu após a expulsão, porque era velho e “carrudo”21 não se sujeitando ao 

fazendeiro. 

O rio sempre esteve aos seus pés e a travessia permitiu, desde criança, o acesso à escola 

e a participação nos casamentos, festas religiosas e bailes de Matias Cardoso. 

                                                 
21 Pessoa corajosa que enfrenta qualquer adversidade. 
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Atualmente em função da criação do Parque Estadual da Mata Seca a vida em torno do 

rio integrando as duas margens está novamente ameaçada. Quem sabe impondo a ele, 

seus parentes, compadres e vizinhos a reclusão aos limites da cidade, destituindo de 

sentido o ir e vir que demarca sua trajetória de vida e de tantas outras famílias. 

 

 

 

A permanência nos terrenos de alto e vazante da beira do rio é o que permite a 

manutenção do modo de vida dos vazanteiros de Pau de Légua que tem se reafirmado a 

partir da resistência que vem se expressando como produção de identidade que se 

posiciona em contraposição aos fazeres e a lógica dos proprietários de terra, como 

expresso nesta sua fala: 

Proprietário é aquele que tem terra deles, só vão no rio para usufruir 
da água, nem plantam na vazante, nem gostam que chove. Mexem 
com irrigação, plantam banana, feijão e milho, plantam de acordo com 
o projeto que pegam. Plantam contratado, plantam melancia ou 
qualquer outra coisa que dá dinheiro. E vazanteiro é aquele que 
trabalha nas vazantes da beira do rio, nos lameiros, nós só plantamos 
de água molhada pelo rio. Por isso chama vazanteiro, porque aproveita 
que o rio vazou, tomba a terra e planta. Quando ele vai descendo a 
gente vai aproveitando e plantando alguma coisa. Em maio, 
dependendo do ano planta milho e feijão na vazante e em junho bate a 
palhada dos altos, para quando chover plantar. Antes chovia em 
outubro, agora só chove de novembro para frente. Nos altos, planta em 
novembro quando o ano é bom, dependendo perde tudo. Antes eu 
plantava daqui na lagoa, plantava arroz nos baixios. O arroz plantava 
quase no limite das aguadas, em outubro e em dezembro mudava – dia 
de Santa Luzia desbrotava – levava para outra terra. Ai rendia muito e 
o arroz ia de um ano a outro (Seu Zé Roque, Pau de Légua, maio de 
2009).  
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Como já afirmado anteriormente ao tratar das ilhas e das vazantes, é com o trabalho que 

se demarcam os limites da área de cada família e se definem as ocupações quando se 

observa diferentes tipos de solo e de plantações. Aqui no Pau de Légua também não se 

vende terra, mas direito. 

 

Nesta seção procurei destacar a rearticulação que foi feita pelos vazanteiros do Pau de 

Légua depois do despejo em 1973, quando estes passaram a vivenciar uma 

territorialidade demasiadamente limitada, ficando restrito à terra de vazante e alto da 

beira do rio. Quando as famílias perderam o acesso a outros espaços do território 

tradicional foram impedidas de manusear os recursos da terra firme e da lagoa. Mesmo 

ameaçados de violência, elas desenvolveram esforços no sentido de atualizar os 

vínculos com os espaços tradicionais, então integrados à fazenda de criação de gado. 

A partir desta época o que se processou foi a incorporação de novas estratégias de 

reprodução material da família, o que se viabiliza por meio dos vínculos com atividades 

urbanas e a valorização da pesca que propicia a geração de renda. Assim, o modo de 

vida dos vazanteiros de Pau de Légua deslocou a ênfase do seu modo de vida de um 

trânsito anual entre fazeres e moradia na terra firme para fazeres e moradia na terra de 

vazante, para um deslocamento constante e às vezes diário entre a vazante do outro lado 

do rio e a moradia na periferia da cidade de Matias Cardoso.  

Outra ênfase ocorrida se deu na transformação de uma atividade do cotidiano que 

assegurava a alimentação da família e o regalo aos parentes, compadres e vizinhos, que 

era o produto da pesca, para sua principal atividade que gera renda. Se o peixe era um 

objeto colocado no circuito da dádiva no modo tradicional de vida, porque obtido em 

abundância e compartilhado nos momentos festivos com parentes compadres e vizinhos. 

Atualmente ele passou a ser uma mercadoria, foi retirado dos regalos que atualizam e 

reafirmam os vínculos sociais existentes, o que hoje se realiza preferencialmente com os 

produtos da cultura agrícola. 

Há, também, a comercialização do saber da vida no rio a partir da contratação dos 

homens vazanteiros como guias para os turistas da pesca que entre abril a novembro se 

fixam nas barrancas do velho Chico e são levados aos pontos de melhor pescaria. Essa 

atividade tem propiciado a geração eventual de renda para a reprodução das famílias. 
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Além disto, a organização familiar que articulava diversas gerações no território 

tradicional foi transferida para as moradias na cidade onde os mais velhos passaram a 

viver para cuidar dos mais novos em suas atividades urbanas, notadamente, o acesso à 

educação escolar. Enquanto os adultos vivem no intenso trânsito entre as margens do rio 

São Francisco, dado que o lugar das culturas agrícolas se encontra situado na Vazante 

do Pau de Légua e a residência, em geral, está localizada na malha urbana da cidade de 

Matias Cardoso. Entre uma margem e outra do rio da integração nacional, os 

vazanteiros dessa comunidade negra garantem a reprodução material de suas famílias. 

 

Na etnografia construída neste capítulo sobre as comunidades negras do Quilombo da 

Lapinha e dos Vazanteiros do Pau de Légua coloquei o enfoque nas sociodinâmicas 

ambientais desenvolvidas por estas populações. Utilizando de uma articulação entre 

narrativa iconográfica e narrativa textual analisei as práticas culturais e as práticas 

econômicas costumeiras que formam padrões de interação dos grupos entre si e com a 

natureza e que vinculam as populações a diferentes lugares dentro do território coletivo. 

Por um lado, estas práticas viabilizam a reprodução material, social e simbólica dos 

grupos, mas por outro as práticas e a apropriação destes lugares envolvem relações de 

disputa e de poder que colocam em cena grupos hegemônicos vinculados à expansão de 

empreendimentos capitalistas e de unidades de proteção, bem como as estratégias 

políticas e legais que dão sustentação aos seus interesses. 

E, principalmente, procurei compreender as sociodinâmicas ambientais focalizando os 

lugares que articulados constituem o território quilombola e vazanteiro das 

coletividades de Lapinha e de Pau de Légua, ou seja, o rio, a terra firme e a ilha. 

O rio, lugar de contato da terra firme e ilha é valorizado como espaço de trabalho e 

vida.  No espaço do rio tem-se um complexo de lugares socialmente construídos onde 

os fazeres masculinos e femininos, em suas diversas faixas etárias, desenvolvem-se 

orientados pelo respeito ao rio e pela hierarquia social. As lidas diárias com o rio 

envolvem o reconhecimento dos ciclos naturais das águas de chuva e de seus indícios e 

em relação às cheias e às vazantes, bem como o conhecimento da diversidade de 

espécies de seres vivos e encantados ali presentes. O saber prático sobre os ciclos 

naturais e os hábitos dos peixes faz da pesca, do contato com a água e do deslocamento 

pelo rio práticas cotidianas orientadas pelos conhecimentos das potencialidades locais e 
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das necessidades materiais dos grupos. Um saber-fazer moldado por aspectos 

simbólicos e por valores inerentes à cultura vazanteira.  

A ilha é lugar buscado pelas famílias fracas completamente expropriadas em relação à 

terra firme. No passado o acesso à ilha se deu pelo simples apossamento e hoje, porém, 

ela se encontra completamente ocupada. O acesso, atualmente, é regulado pelos 

vínculos sociais estabelecidos entre os membros, seja por meio de herança, por meio de 

compra ou pela cessão de direitos. Neste caso, a cessão de direito se caracteriza por 

repartição de bens entre parentes, compadres e vizinhos e envolve as categorias terra 

dada e terra de favor. Já a compra de direito apresenta-se como a principal forma de 

acesso à terra por parte dos fracos chegantes, que buscam na ilha um lugar para se fixar. 

Os diferentes espaços da ilha são categorizados e utilizados pelos vazanteiros de acordo 

com suas possibilidades e potencialidades, o que envolve um conhecer sobre os 

ambientes e sobre os materiais depositados. Os vazanteiros desenvolvem a leitura sobre 

as interações de espaço e de tempo que se expressam de maneira diferenciada a cada 

novo ciclo de cheia e vazante comandado pelo rio quando olha e reconhece os 

ambientes e os materiais aí depositados. Em decorrência deste conhecimento culturas 

agrícolas similares são introduzidas em períodos distintos: das águas e das secas, 

utilizando-se de técnicas específicas para fixação e para o estabelecimento das plantas, o 

que envolve tanto o aproveitamento da água de chuva, como o aproveitamento do 

lameiro molhado pelo rio. Para tanto, são considerados e manejados os gradientes de 

argila e de areia dos solos e também as plantas selecionadas pelos vazanteiros em 

função de suas características e respostas à umidade e à fertilidade. Ao conjugar o 

conhecimento sobre os ciclos, os solos e as plantas e ao desenvolver atividades ao longo 

do ano nos altos, nos baixios e nas vazantes a agricultura vazanteira, exposta à perdas 

em decorrência das enchentes frequentes ou de períodos de escassez de chuva, busca 

ampliar sua chance de colheitas pela diversidade de produtos e sistemas implantados.  

Nos quintais, ao entorno da casa são cultivados roças e pomares, criadas galinhas e mais 

raramente porcos e manuseados os produtos utilizados na alimentação da família e dos 

animais. É nesse espaço também que se observa a diferenciação dos papéis e de valores 

sociais que qualificam os fazeres de homens e de mulheres. Mas é também neste espaço 

que se vislumbra a insuficiência de recursos materiais que impede às famílias de 

construírem suas autonomias em condições dignas de vida e impõe aos seus membros a 

vinculação à terra firme e a subordinação ao trabalho assalariado nas fazendas, como: a 
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necessidade de lenha; de madeira; de alimento durante os períodos de grande escassez e 

nas grandes enchentes. Nestes momentos se impõe o deslocamento das famílias e a 

busca de abrigo na terra firme e de pastagens para o gado e para os animais de 

transporte.  

No passado, os vínculos sociais das famílias das beiradas do São Francisco, moradores 

das barrancas, ilhas, beira de lagoas e brejos eram atualizados nos momentos de festas, 

de encontros, de casamentos, de rezas para os santos, os quais se constituíam como 

espaços coletivos, privilegiados, de sociabilidade e de compartilhamento da abundância 

de produtos cultivados e extrativos. Atualmente, em decorrência da desestruturação do 

modo de vida e a impossibilidade de acesso à terra para a instauração do mundus 

familiar os casamentos e as atividades festivas estão esvaziadas e cada vez mais 

espaçadas. Além disso, observa-se o deslocamento do centro da vida social da zona 

rural para a zona urbana. Há uma mudança no caráter dos momentos coletivos de 

celebrações que deixam de ser momentos de atualização e de afirmação de vínculos 

sociais para expressar as relações de poder econômico e político que organizam a vida 

social na contemporaneidade. 

Na terra em comum os parentes compartilham entre si um cotidiano de muita 

proximidade, onde as áreas de cada família se encontram internalizadas.  No mesmo 

espaço há compartilhamento, mas há, também, reconhecimento em relação à existência 

de espaços que pertencem às famílias vizinhas, principalmente aqueles ocupados com as 

casas com seus cultivos de quintais e de roças. Os espaços em comum são 

principalmente as terras de vazante e as terras altas onde são plantadas as roças do 

período chuvoso e onde se encontram os quintais. Os quintais e as casas são cuidados de 

maneira individualizada, porém estes são também espaços de compartilhamento, de 

vivências dos grupos. As cercas separam, principalmente, criações e áreas de roçados e 

nem sempre os espaços familiares são cercados, mesmo assim se reconhece limites 

entre visinhos e os direitos de ocupação. A hierarquia entre as famílias é informada 

pelos mais velhos e reafirmada pelo respeito aos direitos adquiridos, principalmente, 

aquele derivado do casamento entre primos carnais. 

Na leitura dos processos sociais vivenciados pelo Quilombo da Lapinha foi possível 

apreender a existência de uma clivagem social que tem origem no processo de 

expropriação, quando a ocupação das terras se intensificou e alguns parentes foram 

impelidos a se deslocar em busca de outro lugar para se fixar, constituindo uma nova 
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localidade no caso a comunidade de Várzea da Manga ou se deslocando para as ilhas. 

Em consequência as famílias estão segmentadas entre mais fortes em contraposição às 

mais fracas que se situam nas ilhas. 

A localização das habitações em terras mais elevadas e o estabelecimento de moradias 

um pouco mais estruturadas e com sistemas de distribuição de água diferenciam as 

famílias da terra em comum das que vivem nas ilhas. Por outro lado, observa-se, por 

parte das mulheres, a valorização da água corrente do rio São Francisco em detrimento 

da água de cisterna para a lavação de roupas e de vasilha e para o consumo. Ou seja, a 

manutenção de práticas cotidiana de vinculação ao rio. 

Em relação aos espaços proibidos das lagoas que estão situados no interior do território 

dos parques observa-se que os grupos afirmam que este lugar que não pode mais ser 

tocado nem utilizado é depositário de recursos diversificados necessários à reprodução 

da vida material, social e simbólica. As comunidades tradicionais vizinhas às áreas de 

lagoas detêm em relação a estes lugares um saber que constrói uma gramática cultural 

própria, por meio da qual são nomeados e classificados os recursos naturais e os 

ambientes da natureza. Contudo, esse saber vem sendo interditado em decorrência das 

proibições de acesso a estes lugares impostos pela legislação ambiental. Em uma visita 

que fizemos durante o meu trabalho de campo afirmaram com perplexidade que os 

ambientes transformados em unidades de proteção integral se encontram hoje 

ameaçados pela extração clandestina de madeiras de lei e pela caça predatória aos 

animais que transitam pelo espaço. Assim, além de não possuir eficácia, as medidas 

implantadas pelos órgãos ambientais colocam em risco a integridade e a dignidade dos 

grupos tradicionais e bloqueiam a transmissão de saberes entre gerações. 

A reorganização do modo de vida empreendida pelos vazanteiros do Pau de Légua 

levou a incorporação de novas estratégias de reprodução material das famílias, com a 

intensificação dos vínculos urbanos e a valorização da pesca como atividade geradora 

de renda. Assim, o modo de vida deste grupo passa a se caracterizar pelo trânsito 

frequente entre a vazante e a cidade de Matias Cardoso. Se no passado o peixe era um 

objeto preferencial do circuito da dádiva, hoje ele passou a ser uma mercadoria, foi 

excluído dos regalos que atualizam e reafirmam os vínculos sociais existentes. 

Atualmente se regala por meio de produtos da cultura agrícola.  

Neste caso, a transferência de parte das famílias para a cidade tem levada a 

reorganização do grupo familiar enquanto os jovens e adultos, homens e mulheres, 
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deslocam-se para a realização de atividades diárias como a pesca, os cultivos na vazante 

do outro lado do rio e também os trabalhos como diaristas em fazendas e como guia 

para turistas da pesca. Os mais velhos limitados pelo peso dos anos, passam a cuidar das 

crianças em suas atividades urbanas, notadamente, o acesso à educação escolar, o que se 

viabiliza, principalmente, quando mobilizam ganhos da aposentadoria por idade.  

Por fim, concluo este capítulo considerando que a natureza só pode ser compreendida a 

partir de uma leitura das relações sociais situadas num determinado contexto. Portanto, 

as sociodinâmicas ambientais dos grupos aqui apresentados ganham entendimento a 

partir do processo de significação que a cultura vazanteira atribuiu a sua relação com a 

natureza ao longo dos tempos e dos espaços. Assim, assumem relevância as 

expropriações que incidem sobre eles, grupos subalternos da beira do São Francisco, e 

criam contingências ao seu modo de vida, mas este é o tema do próximo capítulo.   
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CAPÍTULO II - TERRITORIALIZAÇÕES, SOCIODINÂMICAS AMBIENTAIS 

E ETNICIDADES: a historicidade do Quilombo da Lapinha e dos Vazanteiros do 

Pau de Légua 

 

Neste capítulo, para apreender as sociodinâmicas ambientais vivenciadas na 

historicidade das comunidades negras da beira do rio São Francisco no extremo norte de 

Minas, recorro ao conceito de territorialização construído por Pacheco de Oliveira 

(1998).  A utilização deste instrumental analítico me permite compreender as mudanças 

ocorridas nas relações sociais que incidem na vida das duas coletividades que tomei 

como lócus de estudo, o Quilombo da Lapinha e a comunidade negra vazanteira de Pau 

de Légua. A perspectiva teórica adotada propiciou, ainda, compreender a interface 

homem e natureza, por um lado, e homem x natureza por outro lado, que confluíram em 

diversas conjunturas para produzir o encurralamento dos grupos negros que atualmente 

estão na cena política se afirmando como vazanteiros e/ou como quilombolas.  

No estudo de agrupamentos humanos que emergiram na cena política brasileira 

reivindicando suas indianidades, Pacheco de Oliveira (1998) construiu o conceito de 

territorialização por meio do qual é possível apreender na historicidade dos grupos 

diversos aspectos que se configuraram nas suas relações com a sociedade 

encompassante. Acredito que esta noção construída por este autor permite apreender as 

dinâmicas vividas pelos grupos negros vazanteiros, também quilombolas.  

Para este autor, 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 (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998, 55). 

A leitura de uma dada realidade social requer buscar, num esforço de construção 

histórica de longa duração como na perspectiva braudeliana, a trajetória histórica do 

grupo social que a constituiu, para apreender e compreender as múltiplas formas como 

as territorialidades, as identidades e os modos de vida desses sujeitos foram produzidos 

nas diversas conjunturas instituídas pelo poder colonial, imperial e republicano no 
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Brasil.  Afirmo que a manutenção dessas populações às margens da sociedade brasileira 

evidencia as tramas das elites brasileiras na constituição de seus capitais simbólicos, 

políticos e sociais.  

Como será visto neste capítulo, a exclusão se dá pela subjugação dos grupos à margem 

dos direitos a que só têm acesso por estarem encompassados nos capitais simbólicos, 

políticos e sociais de potentados, dos sesmeiros, dos coronéis, dos fazendeiros e das 

empresas. E, por fim, pela exclusão sem direitos a partir da lógica ambientalista que 

emerge no cenário instituindo unidades de proteção integral para a manutenção da 

natureza intocada. Vejo que em seu espaço territorial progressivamente restrito ocorre, 

recorrentemente, uma reorganização social a partir de cada nova dinâmica de 

territorialização que produz redefinições do controle social sobre os recursos 

ambientais. Nesses processos de restrição subalterna, em contrapartida, verificam-se 

novas formas de controle hegemônico que atuam tencionando usos e destinos para os 

lugares e para as gentes que os ocupam. 

A cada processo de territorialização em que se confrontam grupos hegemônicos e 

grupos subalternos emergem estratégias distintas de utilização dos mecanismos políticos 

especializados que propiciam viabilizar a permanência desses mesmos grupos no espaço 

territorial disputado. Os mecanismos acionados se vinculam às diversas instituições 

sociais que conformavam as relações de poder vigentes, passam pelo acesso às 

estratégias jurídicas e legais, mas também pelo estabelecimento de vínculos sociais e 

construção de alianças políticas como veremos na apreensão de cada um dos processos 

de territorialização que incidiram sobre as populações negras que estudei. 

Nomeio os processos de territorialização com categorias temporais manuseadas pelos 

grupos negros vazanteiros quando estes narram os processos sociais vividos em sua 

historicidade. Em suas interpretações sobressaem a ênfase dada aos vínculos e aos 

convívios entre os grupos subalternos, bem como os vínculos e os conflitos em relação 

aos grupos hegemônicos. Tais vínculos e convívios propiciam, aos grupos, 

contemporaneamente, reelaborar a cultura e a relação com o passado para a produção da 

identidade projetada na afirmação do direito à terra, à cultura vazanteira e quilombola e 

ao território legado pelos antepassados e aprisionado em mãos de fazendeiros, empresas 

e unidades de proteção. 

Na leitura de Pacheco de Oliveira (1998), uma das resultantes dos processos de 

territorialização é a constituição de novas unidades socioculturais apoiadas na 
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emergência de novas identificações étnicas. Em minha leitura, recorro à discussão 

teórica construída por Barth (1969), para quem, a identidade se manifesta nas fronteiras, 

no contato entre diferentes culturas sendo, portanto, fruto de uma organização social, 

pois é a partir dela que os atores orientam as suas interações. Seu instrumental analítico 

me é propício para compreender os dilemas vividos pelas populações negras da beira do 

rio São Francisco onde desenvolvi meus estudos. Conhecidos localmente como 

vazanteiros, aos poucos vão se afirmando quilombolas dada a emergência deste sujeito 

de direito no cenário jurídico brasileiro. A possibilidade de ler as definições de 

etnicidades no contexto político, como discutido por este autor, ilumina o caso dos 

vazanteiros quilombolas da Lapinha. Para ele, um mesmo grupo social produz 

diferentes identidades étnicas de acordo com o contexto político incidente.   

Esse deslizamento de identificações, fruto dos confrontos políticos pelo manuseio do 

território legado pelos ancestrais, requer aprofundar a compreensão de sua emergência, 

dado que a cada identificação se vincula uma produção do modo de vida específico. 

Como procurarei mostrar, há a comunicação de diferenças culturais em decorrência do 

contato entre grupos distintos ao longo da história e há, também, a produção de 

identidades envolvendo as duas coletividades na atualidade.  

Para realizar a análise dos processos de territorialização que incidiram na região onde 

foi desenvolvida a coleta de dados da minha pesquisa procurei estabelecer um diálogo 

entre narrativa e contextualização histórica e dou ênfase ao protagonismo dos grupos 

tradicionais negros vazanteiros. Ainda que submetida à ditadura do método, desenvolvo 

uma antropologia cidadã que se compromete com o posicionamento crítico dos 

membros das comunidades negras da beira do rio São Francisco perante a sociedade 

regional, nacional e internacional. Ao se assumirem proativamente se reconhecendo 

como sujeitos de direito denunciam a expropriação territorial e o encurralamento à que 

estão submetidos.  
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Tempo de encontro de gentes e de culturas 

 

A primeira territorialização que incidiu sobre a região do médio rio São Francisco se 

vincula às diversas sociedades indígenas que aí existiram e que remontam, na pré-

história nacional, a mais de onze mil anos como informado por Prous (1996) por suas 

pesquisas arqueológicas no vale do rio Peruaçu e na região de Montalvânia. Mais 

recentemente na historicidade regional, conforme apresentado por Senna (1926) foram 

encontradas informações nos arquivos coloniais sobre a existência das seguintes 

sociedades indígenas. Os Abatirá que se situavam na margem direita do São Francisco, 

os Amoipira que vindos de Pernambuco e Bahia se localizaram na margem esquerda, os 

Acoroá que no século XVII vieram de Goiás para as margens dos rios Paracatu e 

Urucuia, os Bokeré que viveram nas matas do Jequitinhonha, em sua margem esquerda, 

até fins do século XIX, os Canacan que vindos da Bahia pelo rio Pardo de Minas faziam 

correrias e assaltos durante o século XVIII e começos do século XIX, os Kariri que 

desceram do Ceará e em Januária se misturaram com os Kayapó vindos do Mato Grosso 

nos anos 172022, os Catiguaçu que viviam entre os rios São Francisco e o Jequitinhonha, 

os Catolé situados entre os rios Pardo e Verde Grande, os Dendy que se localizavam nas 

chapadas da Serra Geral, os Goiano e os Guayba que viviam em ilhas do rio São 

Francisco em frente à cidade de São Romão, os Kiriri que desceram do Ceará após 

derrota dos confederados e se localizaram na área entre a cidade de Januária e o rio 

Urucuia, os Kraó vivendo no sertão do Urucuia, os Krixá, vindos de Goiás com os 

Xakriabá na segunda década do século XVIII e se localizaram nas margens do 

Urucuia23, os Pataxó que faziam correrias entre os rios São Francisco e Jequitinhonha e 

depois se dirigiam para o litoral, os Rodela e os Tupinaen que se encontravam 

estabelecidos nas margens do rio São Francisco. E, finalmente, os Kururu nas margens 

do rio Carinhanha. Não é possível fazer uma descrição etnográfica de seus modos de 

vida porque não foram estudadas por ninguém.   

                                                 
22 O descimento dos Kariri ocorreu algum tempo após a derrota para o exército comandado por Mathias 

Cardoso de Almeida que lutou contra sociedades indígenas confederadas sob a liderança dos Kariri, 
evento denominado na Historiografia como Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Kariri. 

23 Como os Kayapó, os Krixá, os Kraó e os Xakriabá emergem na história da sociedade do médio São 
Francisco na segunda década do século XVIII quando fugiram à penetração colonial em seu território 
na região de Mato Grosso. 
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Entretanto é possível dizer, baseado em estudos em outras áreas onde ocorria a presença 

de mais de uma sociedade indígena24, que as mesmas não se encontravam isoladas umas 

das outras, mas se articulavam em totalidades sociais hierárquicas ou simbióticas. Isto 

não quer dizer, contudo que houvesse a presença de uma sociedade ou de um grupo que 

se caracterizasse como politicamente superior, propiciando a constituição de uma 

organização em que o Estado se originasse25.  Por sociedade hierárquica Ramos (1980) 

quer dizer da existência de relações assimétricas de status em oposição e relações de 

classe, em que ocorrem relações de sujeição e dominação. E por sociedade simbiótica 

essa mesma autora informa a ocorrência de complementariedade de relações entre as 

etnias vinculadas em condições de igualdade. Nestes estudos evidencia-se que as 

relações das populações indígenas com a natureza eram de estreita proximidade, com 

pouco impacto sobre a flora e a fauna nas localidades que grupos familiares se 

estabeleciam. 

Em seu estudo, Senna (1926) informa, também, a existência de uma sociedade indígena 

chamada Piripiri que vivia na foz do rio Gurutuba. Entretanto Costa (2005), afirma que 

a mesma pode ter sido um agrupamento quilombola. Sua afirmação decorre de dois 

aspectos, primeiro, considera que o termo piripiri é vocábulo bantu para designar a 

pimenta malagueta e, em segundo lugar, evidenciado pelos estudos com comunidades 

negras rurais do vale do rio Verde Grande, a existência de grupos aquilombados desde 

período anterior à ocupação branca da região. Esta área era recoberta por uma floresta 

de caatinga arbórea com a presença de pequenas lagoas formadas de dolinas26 

assoreadas e que tornou propício a presença de malária. As condições da área 

afugentaram indígenas e brancos do interior da formação vegetal e amplamente ocupada 

por negros fugidos à escravidão e que deram origem ao que este autor denominou 

“Território Negro da Jahyba” (Costa, 2001). 

                                                 
24 Vide os estudos de Ramos (1980) sobre articulações entre grupos indígenas que formavam hierarquias 

ou estavam simbioticamente relacionados entre si. 
25 Clastres (2003) estudando a Sociedade Guaiaqui informa a impossibilidade da emergência do Estado 

devido a esse povo indígena, naquela perspectiva marxista de que a infra-estrutura determina a 
superestrutura, ter como aspecto crucial de sua vida a própria sociedade. Quando ocorriam 
conjunturas em que começava a emergir um grupo organizando-se politicamente para se constituir 
como Estado, apareciam profetas pregando a necessidade da busca da “Terra sem males”, isto é, sem a 
presença do Estado. Desta forma, para o etnógrafo francês, os grupos indígenas brasileiros não 
constituíram organizações políticas superiores porque sempre optaram pela supremacia das relações 
sociais sobre quaisquer outras. 

26 Termo técnico para cavernas, no caso, que tiveram o teto rebaixado propiciando acúmulo de água e 
formação de lagoas. 
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No período colonial, em um momento histórico que não foi possível precisar por falta 

de informações, africanos fugidos da escravidão no Brasil penetraram o interior do país 

e se estabeleceram em diversas localidades. Na área da atual região do norte de Minas 

no interior do vale do rio Verde Grande diversos pequenos agrupamentos se localizaram 

às margens de lagoas. Há dois registros de fins do século XIX que nos permitem fazer 

inferências dos modos de vida desses agrupamentos. Também as narrativas de membros 

mais velhos dos quilombos de Brejo dos Crioulos (Costa, 1999) e do Gurutuba (Costa 

Filho, 2008) são importantes fontes de informação sobre o modo de vida no interior da 

floresta que os bandeirantes denominaram mata da jahyba. E, por fim, uma descrição 

iconográfica construída por Spix e Martius (1976) de uma lagoa no interior da floresta 

que margeando o rio São Francisco penetrava o vale do rio Verde Grande. 

O Desembargador Velloso (1901) em texto que propõe a colonização nacional da 

Jahyba27 informa que a área possuía riquezas incalculáveis encerradas nas áreas de mata 

virgens, infindáveis vagens e lagoas, onde viviam os jahybanos, “espécies de tribus, 

composta na totalidade de negros e mestiços” com um modo de vida nômade, dado que 

o autor considera a inexistência de habitações regulares. Entre seus hábitos 

desenvolviam o preparo de iguarias a base de produtos silvestres e o aproveitamento de 

fibras, a criação de gado, cavalo e suínos. Transitavam entre as lagoas e os poucos 

cursos de água existente na área onde a pesca se organizava e no interior da mata se 

abasteciam da caça. A lavoura de furado, como denominada atualmente, era de pequeno 

tamanho e situada às margens dos furados que no período da seca mantinham as terras 

úmidas. 

Outro intelectual regional, Neves (1908) em sua corografia do, então, município de 

Tremendal, atualmente diversos municípios da microregião da Serra Geral, coloca o 

foco de suas informações sobre as festividades religiosas e sobre os hábitos selvagens 

das populações negras que viviam no interior da mata. Para ele, 

a multidão promiscua fervilhava garrula como que esquecendo seus 
pezares, suas intrigas, seus odios, para entrar com o sorriso a aflorar 
os labios no rumoroso festim, cantando, tocando, dansando, comendo, 
bebendo, num exultamento louco, indizível. E portas a dentro ou ao 
relento, no terreiro…, ou ao redor da fogueira crepitante, ao som e ao 

                                                 
27 “Situado no valle do rio Verde Grande, a parte de território norte-mineiro por esse nome conhecida 

estende-se desde a foz do ribeirão do Ouro até a margem direita do rio Verde Pequeno, e, além da 
confluência deste com a Serra de S. Felipe, limite entre o antigo districto de Morrinhos do município 
de Januária e o de Santo Antônio da Boa Vista no município de Contendas” (VELLOSO, 1901, p. 
1020). 
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compasso rythmado da musica batuqueira, homens e mulheres 
entregavam-se prazenteira e loucamente ao embriagante redemoinho 
do lascivo samba, essa dansa … tão apreciada pelos filhos das selvas. 
Estrugiam longamente o palmear e o estrupido dos pés: estalavam 
rumorosamente as embigadas amorosas. E o batuque sensual, 
inebriante, estrepitoso, animava-se mais e mais alegrado por 
argentinas, canoras e inimitaveis vozes feminis…. E pela noite em 
fora… reinava harmonia e o prazer… em baixo o fogo da inveja e do 
odio lavrando intenso, fervido... começavam os desafios. E logo os 
homens, furiosos, sanhudos, quaes tigres indomitos, formando grupos, 
esfaqueavam-se, feriam-se mutuamente no meio de gritos horrendos, 
lacerantes…. E um pouco afastados, na penumbra os tambores 
convocavam para a morte…. Sangue e lagrimas orvalhavam 
copiosamente o chão, varrido pela saia das mulheres, theatro das 
proezas dos dansantes. Nas noites seguintes as mesmas scenas se 
reproduziam” (Neves, 1908, p. 231-232).  

 

E, por fim, a iconografia de Spix e Martius (1976) de quando passaram pela região entre 

1817 e 1820. A imagem se refere a uma lagoa entre a faixa de catinga das mais altas e 

os alagadiços da beira do São Francisco. Eles se impressionaram com a quantidade de 

peixes, variedade de insetos, aves existentes neste lugar. 

 
Figura 03: Lagoa marginal do São Francisco, registrada por naturalistas no início do século XIX. 

Fonte: Spix e Martius, 1976, p. 64 
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É possível afirmar que o modo de vida dos negros no interior da floresta de caatinga 

arbórea estava assentado no primado da liberdade, da autonomia e distinto do vivido por 

outras populações no interior da sociedade escravocrata então vigente. Organizados em 

grupos familiares que se localizavam distanciados uns dos outros, as famílias se 

articulavam por meio de relações de parentesco, casamento e compadrio28, se 

encontravam em momentos festivos para celebrar seus santos, dentre eles a Senhora da 

Saúde cujo santuário instituído no século XVIII é local negro de romaria29 e 

estabeleciam relações comerciais com povoações de populações não negras no entorno 

do vale do rio Verde Grande. 

Os estudos das comunidades de Brejo dos Crioulos (Costa, 1999), da Maravilha (Brito e 

outros, 2002), dos Gurutubanos (Costa Filho, 2008), de Poções (Gonçalves, 2007) e de 

Agreste (Rodrigues, 2008) que recorreram às memórias coletivas locais para construir 

os argumentos desenvolvidos por seus autores, assim como os dados coletados por mim, 

permitem afirmar que as aglomerações negras desenvolveram uma sociedade acentrada 

que se relacionava com a sociedade escravista que a encompassava, mas não lhe 

determinava as práticas sociais estabelecidas.  As relações dessas populações com a 

natureza eram de estreita proximidade e de baixíssimo impacto na flora e fauna dado 

que, como quilombolas, necessitavam se manter invisibilizados.  

 

Em resumo, posso afirmar que as populações indígenas e as populações negras 

aquilombadas que viveram na região do curso médio do rio São Francisco mantiveram 

relações sociais que os vinculavam por meio de casamentos interétnicos e por 

penetrações esporádicas nos territórios uns dos outros, conforme discutido por Santos 

(1997) em seu estudo sobre os Xakriabá.  

Ocorreu, também, a vinculação entre indígenas e negros aquilombados durante o século 

XVII que passaram a lutar contra o avanço da colonização em direção ao curso do 

Opará, como o rio São Francisco era conhecido pelos indígenas. A Capitania da Bahia 

                                                 
28 Néri (2008) estudando a comunidade negra rural de Agreste, situada no interior da área denominada 

Território Negro da Jahyba informa que desde a fundação da localidade em meados do século XIX as 
bases da organização social de cada localidade e do conjunto de grupos de vizinhança, como já 
apontado por Costa (1999) em seu estudo sobre Brejo dos Crioulos. 

29 Fonseca (2006) estuda a romaria em Jacaré Grande uma das localidades negras do antigo município de 
Tremendal, mas atualmente situada no município de Janaúba e informa que a mesma se origina no 
Século XVIII da aquisição da imagem da santa, em Morrinhos, atual Matias Cardoso, quando uma 
senhora foi à igreja aí existente pagar uma promessa. 
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solicitou nos anos 1640 a participação de paulistas para apaziguarem a região do 

Recôncavo Baiano atacada por indígenas e quilombolas, conforme informa Carvalho 

Franco (1940) e Taunay (1948) em seus estudos sobre as bandeiras e os bandeirantes 

paulistas. 

Os processos de territorializações comandados por sociedades indígenas que incidiram 

sobre a região do curso médio do rio São Francisco não são conhecidos e não há como 

aplicar as quatro dimensões do conceito de Pacheco de Oliveira (1998) para iluminar a 

leitura da ocupação desta área.  

Quanto aos negros aquilombados é possível afirmar baseado nos estudos sobre as 

comunidades negras rurais que se afirmam, contemporaneamente, como quilombos que 

a instituição de pequenos agrupamentos de escravos fugidos no período colonial ocorria 

em espaços não disputados por outros membros da sociedade naquela época. Ocupando 

terras de ninguém ou que ninguém queria, os negros aquilombados tinham como 

estratégia básica a busca da invisibilização e a disputa por um espaço físico onde se 

localizar era consoante com esta perspectiva. Assim, ocupam fundos de vale, altos de 

serras íngremes, furnas, áreas alagadiças, áreas acima das corredeiras, ou como disse 

Carvalho (1996), a existência de barreiras estruturais, sejam naturais ou sociais era o 

alicerce para a instituição de um espaço como um agrupamento quilombola durante a 

escravidão.  

Emergem neste cenário para a sociedade colonial a identidade de quilombola como os 

negros fujões passaram a se denominar e a serem denominados. Cabe lembrar que os 

indígenas eram chamados de negros da terra. 
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Tempo da ocupação bandeirante e das sesmarias 

 

A ocupação da região do curso médio do rio São Francisco ocorreu através da 

instituição das sesmarias, tendo sido o São Francisco ocupado parte pela Casa da Torre 

de Garcia D'Ávila e parte pela Casa da Ponte, de Antonio Guedes de Brito.  

O mecanismo político especializado utilizado para a territorialização da área foi, 

portanto, a sesmaria. Por volta de 1573, Garcia D'Ávila se apossa de mais de setenta 

léguas de terras entre o rio São Francisco e o Parnaíba no Piauí. Por volta de 1624, 

Francisco Dias d´Ávila recebe uma sesmaria com mais de 200 léguas que incide sobre a 

atual área de Pernambuco até à foz do rio Paracatu, em Minas Gerais. A estratégia 

utilizada por este fidalgo português, que possuía uma Carta de Sesmaria, para ocupar as 

terras que lhe foram destinadas foi a construção de um curral e uma choupana, a 

determinadas distâncias, e aí deixava vinte novilhas e um reprodutor e, para cuidar do 

rebanho, um casal de escravos. O apossamento do seu latifúndio ocorreu de forma 

irregular em conflito com as normas que regulamentavam as sesmarias. Estas deveriam 

ter áreas que pudessem ser cultivadas pelo sesmeiro. A forma como Garcia D'Ávila 

ocupou o sertão estava fora das normas estabelecidas pela coroa portuguesa. 

Antônio Guedes de Brito, instituidor da Casa da Ponte, recebeu como indenização pelos 

serviços prestados como governador da Capitania da Bahia e pelos gêneros fornecidos 

para as guerras contra indígenas e negros aquilombados, novecentos e sessenta 

quilômetros de rio, começando no Morro do Chapéu, no município de Jacaraci, na 

Bahia, estendendo-se até as nascentes do rio das Velhas, em Minas Gerais. Quando em 

viagem por sua sesmaria para dela tomar posse foi acometido por doenças endêmicas e 

faleceu. Sua família, posteriormente, delega a Manoel Nunes Viana uma procuração 

para administrar as terras deste morgadio. 

Em decorrência das incursões indígenas articuladas com quilombolas contra a sociedade 

do Recôncavo Baiano em meados do século XVII, quando incendiavam os canaviais e 

atacavam as casas grandes, uma bandeira se deslocou da vila de São Paulo para a foz do 

rio Verde Grande com o objetivo de “aprear” índios e exterminar com os quilombos 

como informa Taunay (1948). Capitaneada por Mathias Cardoso de Almeida, esta 

bandeira também ocupou a região limítrofe entre os atuais estados de Minas Gerais e 
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Bahia a partir de 1664. Inicialmente construíram seus arraiais ao longo do rio Verde 

Grande, mas dada grandes enchentes e a existência de malária, abandonaram as margens 

deste curso d´água e se posicionaram nas chapadas e nas encostas da serra geral e às 

margens do rio São Francisco, conforme estudos de Viana (1935) sobre bandeiras 

baianas e de Cotrim (2003) sobre aspectos históricos da ocupação do médio rio São 

Francisco.   

Após se instalarem os membros desta bandeira, ao mesmo tempo em que lutavam 

contra indígenas e contra quilombolas instituíram uma sociedade pastoril com o 

criatório de gado bovino, equino e muar, com a implantação de agricultura e a produção 

de cachaça, rapadura e farinha que comercializavam com a sociedade baiana a partir dos 

chamados currais do São Francisco. 

No primeiro momento a luta contra os indígenas se deu pelos membros da bandeira que 

foram exitosos e conseguiram aprisionar e vender indígenas como escravos no mercado 

soteropolitano, mas estes não foram eficazes na luta contra os negros aquilombados que 

se protegeram pela invisibilização no interior da floresta de caatinga arbórea  

denominada pelos membros da bandeira de mata da jahyba. Com este nome em tupi-

guarani, queriam informar a existência de uma região endêmica, onde a malária 

grassava, o termo pode significar, conforme a articulação das sílabas, água podre, água 

ruim ou brenhas do mato. 

Em um segundo momento, para vencer as sociedades indígenas foi utilizada a estratégia 

de colocar uma sociedade contra outra quando estas se deslocaram para a região com a 

fixação de bandeiras paulistas na área dos atuais estados de Goiás, do Mato Grosso e do 

Mato Grosso do Sul. Mas esta estratégia decorre do afastamento do maior número de 

membros das famílias já instaladas na região para acompanhar Mathias Cardoso de 

Almeida ao nordeste onde coordenou a guerra contra diversas sociedades indígenas 

confederadas sob a liderança dos Kariri. Este conflito foi registrado na documentação 

colonial e passou à historiografia como a Guerra dos Bárbaros. Fruto da vitória no 

nordeste, tanto o líder da bandeira como seus membros receberam sesmarias que 

incidiram sobre as terras dos Garcia d´Ávila e dos Guedes de Brito.  

A Casa da Ponte fez diversos arrendamentos de áreas de terras conforme pode ser visto 

nos estudos de Pires (1979) sobre as raízes de Minas. Mas muita terra permaneceu 

“livre” em decorrência da ausência dos sesmeiros, dos seus administradores e de 

organismos coloniais vinculados à coroa portuguesa. E, nas fímbrias destas terras, 
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negros aquilombados e desclassificados coloniais instituíram pequenos agrupamentos 

sociais.  

Como Governador dos Índios do sertão do São Francisco, em 1.728, Januário Cardoso 

de Almeida doa aos Xakriabá uma área de terra na margem esquerda do rio São 

Francisco pelos trabalhos prestados na luta contra os Kayapó e outras sociedades vindas 

da região do centro-oeste.  

Assim, os mecanismos políticos especializados para a territorialização colonial foram a 

sesmaria, o arrendamento e a doação de terras. Por meio destes mecanismos os colonos 

portugueses puderam redefinir o controle social sobre os recursos ambientais que foram 

impactados pela introdução do criatório de gado e de agricultura comercial para 

abastecimento do mercado interno conforme informa Anastasia (1983) em seu estudo 

sobre as dinâmicas econômicas da região mineradora e da região pastoril 

sanfranciscana. 

Em toda a literatura sobre a chamada guerra dos emboabas oblitera o papel dos paulistas 

que ocuparam a região norte mineira e colocam o foco nos baianos. Os paulistas que se 

transformaram em criadores de gado após a descoberta de ouro na área central do atual 

estado de Minas Gerais passaram a ser denominados de baianos. A leitura presentista 

das informações históricas conduz os estudiosos a colocarem na Bahia os 

acontecimentos norte mineiros desse período, afinal, a região era como parte dos currais 

do São Francisco, currais da Bahia pela margem direita e currais de Pernambuco pela 

margem esquerda. A localização dos fatos não é situada no mapa daquela época, mas 

vista no mapa atual e assim, desliza-se para a Bahia, os fatos norte mineiros. 

Há que considerar que o grupo vinculado mais diretamente a Manoel Nunes Viana, o 

administrador da Casa da Ponte, foi denominado pelos paulistas e portugueses da área 

de mineração como os emboabas. E as informações históricas sobre esta guerra afirma 

serem esses emboabas os baianos que ocupavam a região dos currais, conforme estudos 

de Golgher (1982). 

Quanto aos indígenas que estabeleceram relações contratuais com os Cardoso de 

Almeida, governantes da região, aos poucos foram sendo aldeados na Missão de São 

João, embora detivessem o controle sobre os recursos ambientais do território a eles 

doado. E os quilombolas mantiveram-se invisibilizados no interior da mata da jahyba. 

Creio que, conforme discutido por Gomes (1996) em seu estudo sobre os quilombos do 
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Rio de Janeiro, não havia distanciamento entre os grupos negros aquilombados no 

interior da floresta e as sociedades locais que constituíam, em seu conjunto, a sociedade 

regional.  

Há poucas evidências das relações sociais entre quilombolas e os moradores de vilas e 

arraiais, mas elas nos permitem afirmar a existência de intercâmbio entre tais grupos. O 

caso já citado acima da aquisição da imagem da Senhora da Saúde em Morrinhos, atual 

Matias Cardoso, por volta do século XVIII por uma mulher quilombola de Jacaré 

Grande se apresenta como uma destas evidências. 

Com a descoberta do ouro na região do entorno do pico Itacolomi, os criadores de gado 

dos currais do São Francisco passaram a estabelecer relações comerciais com os 

mineradores e fornecem animais de transporte e gêneros alimentícios. Com o 

pagamento em ouro e o deslocamento de montante considerado para o sertão, o 

Conselho Ultramarinho determinada a criação da Capitania de Minas Gerais agregando 

à região mineradora a zona pastoril dos currais da Bahia em 1720. Insatisfeitos com o 

montante dos impostos cobrados, que passaram de dez por cento anual viabilizado pelo 

dízimo para vinte por cento a cada comercialização, o que é definido como “o quinto”, 

os criadores de gado iniciaram processo administrativo para manterem-se vinculados à 

Capitania da Bahia,o que não logrou êxito. A partir de 1735 deflagraram uma série de 

revoltas no sertão que foram denominados de “motins do sertão” pelos administradores 

coloniais e historiadores mineiros e por “conjuração sanfranciscana” pelos historiadores 

regionais. 

Em represália à revolta, as principais lideranças foram aprisionadas no Rio de Janeiro, 

uma delas foi exilada para a África e a região passou a ser isolada por meio do controle 

dos postos de contagens da produção situados nas proximidades de quartéis das milícias 

para garantir a ordem. Ao mesmo tempo, o abastecimento da região mineradora passou 

a ser monopolizado pela coroa portuguesa, conforme estudos de Zemella (1990). Com a 

chegada na zona de mineração de produtos vindos dos pampas gaúchos, da zona rural 

do Paraíba do Sul e de outros países, notadamente Argentina, como animais de corte e 

de transporte. 

Isolados da área dinâmica da economia colonial, a região se debruça sobre si mesma, 

ainda que mantendo vínculos com o nordeste e com o centro-oeste, dada a expansão das 

fazendas de gado para as regiões goianas. A partir de então, a produção regional se 

caracteriza por uma agricultura de subsistência, por uma pecuária extensiva e por baixa 
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circulação de moeda, mas com intensa comercialização de produtos excedentes com as 

cidades dinâmicas de outras regiões, como Diamantina, por exemplo. Para o historiador 

Mata Machado (1991), a região de 1750 a 1947 viveu praticamente de seus próprios 

recursos:  

os habitantes se alimentavam de carne bovina, da mandioca, dos 
cereais que plantavam, da rapadura que produziam e do óleo que 
extraiam das plantas, dos frutos, animais e mel silvestres; do peixe 
abundante nos rios e lagoas. Do barro construíam as suas casas 
cobertas com palhas de buriti; do couro de animais e do algodão por 
eles cultivados confeccionavam suas roupas; de couro eram também 
os móveis e utensílio. Do salitre fabricavam a pólvora com a qual 
caçavam e se defendiam; faziam-se transportar em cavalos que 
criavam ou em canoas, ajoujos, balsas e barcas que fabricavam com as 
melhores madeiras de lei; inebriavam-se com a famosa cachaça de 
Januária e com o vinho da polpa de buriti; divertiam-se com as 
cantigas improvisadas, os versos satíricos e as pilhérias dos remeiros 
do rio; faziam seu artesanato, sua música e suas festas religiosas e 
profanas (MATA-MACHADO, 1991, p. 160). 

 

O uso e beneficiamento de produtos extrativos caracterizavam o modo de vida 

sertanejo, estes acessavam nas matas os produtos que necessitavam para suprir todo tipo 

de necessidade e ainda produziam excedentes. Em relação aos grandes rios da bacia do 

São Francisco, os moradores possuíam um conhecimento que envolvia a classificação 

dos tipos de peixes, a época de ano mais propício para a sua captura e diferentes 

técnicas: como a pesca de anzol feita com vara; a de espinhel que utilizava uma corda 

grande; o arco e flecha herdados dos ancestrais ameríndios; as redes com seus diferentes 

materiais e sistemas e as armadilhas, conforme informa Pierson (1972) em seu estudo 

sobre o homem no vale do mesmo rio.  

Para os moradores mais próximos à beirada do rio São Francisco, havia os 

deslocamentos próprios das práticas extrativistas, associada à agricultura e a criação do 

gado na larga ou na solta pelo sertanejo que também se caracterizava por certo 

nomandismo, pois:  

na época das cheias, o sertanejo se instalava no cerrado e, derrubando 
a mata, ali fazia a sua roça; na estiagem ele se mudava para as regiões 
ribeirinhas, onde a vazantedas águas deixava terrenos semi-alagados e 
ilhas (áreas extremamente férteis) e cultivavam a sua plantação até 
que as chuvas reiniciassem, obrigando-o a retornar aos gerais. Além 
da agricultura de vazantee do cerrado, o sertanejo também plantava 
nos brejos, verdadeiros oásis que corriam esparsamente na região. 
(MATA-MACHADO, 1991, p. 71). 
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Constituindo uma economia que se auto-abastecia e que deu origem às unidades 

produtivas auto-suficientes: as fazendas e um conjunto de pequenas unidades de 

posseiros, agregados e sitiantes. Um todo econômico assentado na conjugação de 

relações de poder e interdependência, demarcadas por papéis sociais e atravessadas por 

vínculos afetivos historicamente construídos e por relações de parentesco, de vizinhança 

e de compadrio. Esse período é narrado pelos moradores mais velhos. 

 

 

 

A narrativa que emerge na visão de Seu Domingos30, nos seus oitenta e dois anos, é 

vinculada aos seus antepassados, negros livres, que eram inseridos na sociedade 

                                                 
30 Conheci o Seu Domingos por intermédio de uma professora do Quilombo da Lapinha que me disse que 

ele sabia contar tudo sobre o tempo antigo. Quando cheguei, encontrei-o sentado, pronto para contar a 
sua história. A idade não parecia pesar-lhe no ombro. Sua expressão saudável e alegre. Reparei no 
chapéu e nos óculos escuros que não são tão comuns entre pessoas mais velhas e na figura altiva e 
elegante. Iniciamos a conversa, ele foi falando e trazendo suas referências. Fiz poucas perguntas e ele 
orgulhoso foi tecendo a sua história. 
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regional e que detinham o controle sobre a terra e sobre os recursos ambientais.  

Os fatos narrados por ele ocorreram por volta de 1822, quando ainda regia o império e a 

escravidão negra. Informa a existência de uma vida social e uma grande quantidade de 

terras sob o domínio negro, com dinâmicas sociais e produtivas que integram estes 

grupos à economia regional, o que contrapõe a imagem social predominante que afirma 

uma histórica negra, desde sempre, submetida aos interesses hegemônicos brancos. O 

relato é longo, porém dada a riqueza de informações faço a transcrição integral da 

conversa tida com Seu Domingos: 

Xancho Nunes trabalhava no rio Verde. Ele veio do Brejo (município 
de Manga) para trabalhar aqui, acho que umas dez famílias. Não sei 
quantos eram. Veio com seus filhos. Atravessou o São Francisco, 
entrou para o lado do rio Verde e acampou daqui a sete léguas. Lá ele 
fez a fazenda e foi trabalhar mais os filhos e esse pessoal. O povo era 
pobre então ele trouxe um bucado de família, fez a fazenda e ficou 
trabalhando lá, mas ele era negro, era negrão era preto, da qualidade 
de Lió. A Senhora conhece Lió?  

Conheço.  

Ele era daquele tipo de Lió. Então ele tinha os negros dele. Minha avó, 
não, minha bisavó. Diz que ele saiu e comprou ela. Tanto que depois 
que ela chegou, diz que ela chamava ele de Seu Xancho, Xancho. O 
nome dele era Xancho Nunes. Ai ele reclamou que ela tinha que 
chamar ele de senhor. Ai ela disse eu não chamo você de senhor por 
que você é preto igual a mim. Então ele falou se você não me chamar 
de senhor eu lhe corto na taca. Ai que ela deu para chamar dele de 
senhor. Ela viveu com ele até ele e ela morrer. Ele era africano. 

Agora era assim plantava roça todo mundo, trabalhando mais ele. 
Todo mundo tinha as casas deles, mas quando era no tempo ele 
repartia para todo mundo, mas ele sendo chefe. Criava gado, criava 
tudo.  

Quem me contava essa história era a filha dele.  

Sua avó? 

Não minha madrasta, o marido dela era pai de meu pai. Era um rolo de 
povo morando tudo junto, criando tudo junto, não tinha separação.  

Depois ele morreu (Xancho). Quando ele morreu pegaram o terreno e 
saíram vendendo aquelas partes. Como é feito, dando recibo.  

Quem? 

Os filhos deles. Os outros que não eram filhos dele amoitaram tudo 
aqui, correram para Matias Cardoso. Assim esse povo de Matias 
Cardoso que não é pernambucano nem baiano tudo era dessa 
descendência dele. Tudo! Os pretos que tinha aqui que não fosse 
gurutubano era tudo dessa raça dele. Ele foi enterrado dentro da igreja 
aqui (Igreja Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos).  
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Esse ai era dinheiro dele31. Acho que ele tinha força de lei.  

Porque você fala isso? 

Porque ele era rico, tinha ouro demais. Andava por esses lugares 
todos, Salvador, andava por ai tudo. Eu sou do povo dele porque sou 
casado com a neta dele e sou filho de Nega dele.  

O Senhor foi criado aonde? 

Fui criado, pode dizer, nesta mesma fazenda, neste mesmo local, na 
beira do rio Verde Grande. Diz que ele mandava até no Marim32 perto 
do Gado Bravo, a Senhora conhece Gado Bravo?  

Não, só de ouvir falar.  

São muitas léguas, lá de casa até o rio Verde são sete légua. Agora 
daqui até lá em casa também são sete léguas, então são catorze 
(aproximadamente 98 quilômetros de extensão). Então diz que ele 
mandava isso tudo. Ai ele morreu os filhos pegaram os terrenos, 
andaram vendendo aqui e acolá. Depois, eu já era nascido, já era 
grande, a filha dele pegou um pedaço, daí no Barreiro até no 
Barrocão, fez inventário e vendeu para o pessoal. Vendeu para meu 
pai, vendeu para Pedro Barreiro, vendeu para Márcio, para Marcolino, 
Zé Barrocão, Benvindo.  

Eram todos parentes? 

Não, ela vendeu para os chegantes. O avô de Lenhinha mesmo 
comprou duzentos alqueires (chegante gurutubano). 

Quando isso aconteceu? 

Eu tenho 82 anos. Quem criou meu pai, Manuel Maria, foi a Velha 
Arcanja filha de Xancho Nunes. Ela morreu em 1942 com mais de 
100 anos, a idade certa não sei não. Morreu no meio do terreiro 
trabalhando. Não tinha filha, morava com meu pai, criou os sobrinhos. 
Nesta época ela estava na casa do sobrinho, ela tinha um cordãozão 
grosso de ouro. Morreu caducando. Arcanja era a filha casula de 
Xancho Nunes. Tinha também Domingo, Leandro, Catarina, Cecília. 
Tinha mais e eu não sei, porque eu era menino novo e não lembro, 
eles contavam. Minha avó era mulher solteira, era uma das negas de 
Xancho Nunes.  

Ele era homem na força da escravidão. Para mim ele correu dos 
brancos. Correu para aqui. Por que ele era pretão. Trouxe a família 
para cá, saiu fora e ficou livre. 

                                                 
31 Mostrou uma moeda antiga de Oitenta reis do período do Império, que ele trouxe como testemunho que 

falava a verdade. A moeda possui as seguintes inscrições: de uma lado, no canto superior uma coroa, 
no centro gravado LXXX 1821 B e fazendo o contorno os dizeres 
ANNESVI⋅DG⋅PORT⋅BRAS⋅ET⋅AL⋅RE; do o outro lado, no centro uma bandeira e contornando a frase 
CIRCUMIT ORBEM PECUNIA TOTUM. 

32 Posteriormente identifiquei o nome da fazenda de Chanco Nunes em conversa com Seu Chico, outro 
depositório da memória social em Matias Cardoso, ele me disse: “De Jaiba, Mocambinho para cá era 
tudo Januária. Eram duas fazendas grandes. Do Jatobá (ainda existe este jatobá, na beira da estrada 
que liga Matias Cardoso ao Porto da Balsa de Manga) ao rio Verde tinha uma linha que dava no 
baixão do Mari é porque lá tinha marizeiro. Essa Fazenda Chamada Arraial do Meio. Para cima até 
Mocambinho era outra, era a Fazenda Vargem da Manga. 
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Eu vi contar uma história que uma vez chegou o freguês e ele estava 
deitado debaixo de um pé de pau perto da casa dele. Chegou um 
freguês branco para comprar, ele chegou e disse Nego cadê seu 
Senhor. Então ele falou meu senhor está na roça, o que é? O freguês 
respondeu: é que eu queria comprar umas coisas. Xancho respondeu: 
espera, ele não demora. Passou um tempo ele falou para o branco: o 
senhor e o negro sou eu (às gargalhadas). E ele continuou, quer dizer 
que eu não sou senhor porque não tenho qualidade, mas o senhor e o 
negro sou eu. Agora o senhor queria o quê? Xancho perguntou ao 
freguês: então o branco pediu desculpas por ter chamado ele de negro. 
E ele reafirmou, pois é porque eu sou senhor e negro (Domingos, 
Matias Cardoso, junho de 2008, grifos meus). 

 

Nesta narrativa um aspecto a considerar são as relações internas. São descritas a 

organização social, as relações de trabalho e o convívio no interior de uma mesma 

coletividade. Ao aproximar os acontecimentos do final do século XIX, Seu Domingos 

narra sobre os mandos e os desmandos de alguns coronéis da região que ficaram 

conhecidos e encerra sua fala dizendo que “o povo do quilombo foi antes dos coronéis 

comandarem”.  

A formação desta fazenda denominada Arraial do Meio, no século XIX, e 

posteriormente a sua repartição e venda para chegantes gurutubanos nos permite fazer 

algumas inferências sobre as dinâmicas de grupos negros neste período. Neste momento 

os deslocamentos não são motivados por fugas ou perseguições como aconteceram no 

século XVII com a chegada dos bandeirantes, mas sim pela expansão dos domínios 

negros para a beira de rios maiores e para as terras próximas ao São Francisco, onde no 

passado o branco se impôs pela violência. Ainda que a Lei de Terras estivesse vigente, 

famílias negras se apropriaram de amplos espaços territoriais pela aquisição em cartório 

ou nas paróquias existentes na região. As ocupações, desse período, deram origem a 

fazendas o que é uma evidencia de que tanto negros situados na margem esquerda do 

São Francisco quanto aqueles do vale do rio Gurutuba estavam inseridos na economia 

local e não à margem daquela sociedade. 

Na história das famílias do Quilombo da Lapinha os deslocamentos de ancestrais para a 

beira do São Francisco são recorrentemente informados. Apontados como alternativa 

acionada pelas famílias no período das grandes estiagens, quando as roças nada 

produziam, o gado começava a morrer, a água passava a ser buscada em lugares 

distanciados e os recursos da natureza escasseavam. As terras úmidas da beira do São 

Francisco, e das ilhas, a abundância de peixes e de caça das suas margens e das lagoas 
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eram buscadas. Havia, ainda, muita terra “livre”. Abaixo o relato de uma moradora da 

Comunidade do Saco, que nasceu e foi criada na beira do São Francisco e possui hoje 

cem anos de vida, a Velha Pinduca: 

Fui criada no Remanso e na ilha do Capão. Lá cria de tudo. Vim para 
cá depois de casada. No Remanso tenho irmão e na ilha tenho parentes 
da minha mãe que também criou lá. Mas minha avó veio do Brejo 
Mata Fome (Reserva Xakriabá), num tempo de necessidade, veio para 
a beira do rio (...). Meu pai é Guerra, veio das Mamonas (Gurutuba) 
corrido da seca dos nove, 1909 (Pinduca, Saco, Quilombo da Lapinha, 
maio 2008). 

 

Os moradores do Quilombo da Lapinha reconhecem a existência de duas raízes, a 

primeira vinculada ao “povo que toda vida foi morador do lugar” e, a segunda, 

vinculada às famílias que vieram do interior nos momentos de grandes secas. Na 

localidade o convívio e os casamentos foram, por um lado, aproximando e unindo os 

principais troncos familiares e, por outro, permitindo a incorporação de chegantes. Um 

movimento em duas direções: de fortalecimento de relações internas e de abertura para 

o novo, próprio do modo de vida sanfranciscano, onde tanto as especificidades culturais 

são valorizadas, como os aspectos diacríticos associados à cultura nordestina, bem 

como, aos grupos étnicos regionais geraizeiros, xakriabá, e veredeiros. 

Os lugares de memória registrados pelas famílias são as proximidades das lagoas, o que 

indica que “desde sempre” elas foram lugar de apropriação de agrupamentos familiares 

na ocupação desta região. Esses são lugares de abundância de produtos extrativos, de 

muita caça e de muita pesca e que disponibilizam terras frescas utilizadas para o 

estabelecimento dos plantios no período seco.  

Os troncos familiares ocuparam a beira do São Francisco na região de Matias Cardoso e 

se estenderam sobre a área onde, posteriormente foi instalado o Projeto de irrigação do 

Jaíba: os Gonçalves na região do Saco entre a lagoa da Graciana e a da Lapinha; os 

Lima, na região da comunidade de Várzea da Manga e das lagoas do Puçá, do Estreito, 

do Cajueiro, do Sujo, Comprida e tantas outras e os Fagundes de Souza nas 

proximidades da lagoa de Mocambinho. 
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Figura 04: Deslocamentos que contribuíram para a formação das coletividades Quilombo da Lapinha e 
Vazanteiros do Pau de Légua, século XIX e início do século XX  
Fonte: Trabalho de campo e com adaptação do Google Earth 

 

Em resumo, podemos dizer que esse modo de vida singular com um tipo de organização 

produtiva que articulou agricultura, pecuária extensiva, extrativismo e, em alguns 

lugares, garimpo de diamante, perdurou do tempo dos morgadios, dos bandeirantes 

paulistas que povoaram a região dos currais do São Francisco, até os anos 1850. Os 

mecanismos políticos especializados de territorialização instituídos foram, por um lado, 

a sesmaria doada por serviços prestados à coroa portuguesa, vinculada a um pequeno 

número de reinóis e colonos brasileiros. Por outro lado, o arrendamento de áreas no 

interior das sesmarias para pessoas que efetivamente instalaram o sistema de produção 
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sertanejo. Os arrendatários manusearam as parcerias com populações subalternas. 

Havia, também, a posse de áreas virgens, como as ocupadas pelos grupos 

aquilombados. E, também, a terra indígena fruto de tratado assinado entre esta 

comunidade e o Governador dos Índios do São Francisco em 1728. 

Em termos de formação de uma unidade sociocultural com o estabelecimento de uma 

identidade étnica diferenciadora, podemos afirmar que a população regional passou de 

baianos e emboabas a sertanejos no âmbito nacional. No interior da comunidade 

provincial, a população regional passa a ser conhecida como, sertaneja e, também, com 

a identificação pejorativa de baiana ou pernambucana.  Há que salientar que alguns 

autores como Lins (1960) em seu estudo sobre o médio São Francisco que identificam a 

população regional como sendo “cuboca”. Interessante notar que, entretanto, a presença 

indígena na área se resumia aos membros da sociedade Xakriabá que, conforme estudo 

de Santos (1997), já se encontrava inteiramente mestiçada e sendo tratada como 

cabocla. 

O controle social dos recursos ambientais foi retirado das mãos das populações 

indígenas e negras pelos sesmeiros reinóis e pelos bandeirantes paulistas que penetram a 

bacia do rio São Francisco e se fixaram nas margens deste rio, bem como nas chapadas 

e encostas das serra geral onde instalaram suas fazendas de criação de gado. Aos 

poucos, após o isolamento da região, os recursos ambientais passaram a ser manuseados 

pela população regional, fosse ela abastada ou não.  

Mesmo que as camadas dominantes estivessem amparadas em seu poder por grupos de 

jagunços armados, havia neste período a possibilidade de utilização de terras não 

ocupadas pela população branca, como é o caso das terras no interior da mata da 

jahyba, que sendo “livres”, não eram de ninguém.  
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Tempo dos coronéis: subordinação e autonomia  

 

Em 1850, a Lei de Terras como mecanismo político especializado instaura o segundo 

processo de territorialização na região média da bacia do rio São Francisco. É o tempo 

em que o território nacional brasileiro passa por uma regularização fundiária sob a 

coordenação do império. Esta legislação foi instituída para proteger a elite econômica 

agrária, no seu monopólio sobre a terra, contra a apropriação através da posse. 

Mecanismo político excludente foi construído para impedir que os escravos, quando 

libertados e as populações despossuídas se apropriassem de áreas territoriais não 

ocupadas. Com esta lei, a terra só poderia ser ocupada por compra e venda ou por 

autorização do Imperador. As terras ainda não ocupadas passaram a ser propriedade do 

Estado e só poderiam ser adquiridas através da compra nos leilões mediante pagamento 

à vista, e quanto às terras já posseadas, estas podiam ser regularizadas como 

propriedade privada. 

O estabelecimento desta legislação sofreu influência das mudanças sociais e políticas no 

cenário mundial que deram origem à sociedade capitalista, quando a terra passou a ser 

incorporada à economia comercial, mudando a relação de propriedade até então 

estabelecida. Com esta nova perspectiva, a terra transforma-se numa valiosa 

mercadoria, capaz de gerar lucro tanto por seu caráter específico quanto pela sua 

capacidade de produzir outros bens. Assim, no Brasil também o caráter comercial passa 

a preponderar com esta regulamentação, quando na teoria, a obtenção de glebas passou 

a ser definida exclusivamente pela compra e venda (MEDEIROS, 2002). 

A nova legislação teve que remediar também a questão das posses irregulares e, neste 

sentido, previu que os antigos sesmeiros em situação irregular e os posseiros se 

transformariam em proprietários de pleno direito de uso, mas não de venda da terra. 

Para conseguir a efetivação das propriedades, estes dependiam do seu poder de 

influência na sociedade. Dessa forma, os posseiros se inseriram numa posição 

secundária e instável na sociedade brasileira, ficando subordinados aos grandes 

latifundiários, que buscaram manter seu o domínio. Por isso, o processo de medição das 

terras devolutas esbarrou nos interesses dos poderes locais e nos conchavos políticos. 

Neste período, os Xakriabá, conforme informado por Oliveira (2004) deslocaram um 
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grupo de homens até Petrópolis para se encontrar com o Imperador a fim de confirmar a 

terra doada por Januário Cardoso de Almeida, dado que os membros desta sociedade 

estavam sendo ameaçados por fazendeiros que cobiçavam suas terras. O Imperador 

além de reafirmar a doação, ordena aos poderes locais de Januária que passem a dar 

proteção e melhor tratamento aos índios, bem como a retirada dos invasores de suas 

terras. 

As antigas sesmarias que não foram registradas em 1850 tornaram-se terras devolutas 

pelas definições da Lei de Terras. Posteriormente fazendeiros passam a solicitar a 

regulamentação das terras que ocupavam dando origem a conflitos entre famílias mais 

influentes e os sertanejos, neste momento os fazendeiros ganham expressão.  

Retorno à narrativa de Seu Domingos sobre o domínio das terras na região e o início da 

expropriação das terras em mãos de negros e de outras populações desfavorecidas. Em 

seu relato, afirma que em fins do século XIX:  

chegou o Coronel Zé Pereira dizendo que as terras eram do Estado. 
Tomou terra demais... Tomou terra demais, do lado do Barrocão para 
cima era dele. Do Barrocão para lá, depois quem vendeu foi o filho 
dele. Do Barrocão para cá, terra de Xancho, foi feito inventário e o 
povo comprou. Foi Jerônimo, filho de Xancho, que vendeu os terrenos 
tudo, tudo e depois morreu na calçada. Só tinha esse filho, neste 
tempo. Tinha também o Coronel Bem-Bem e o Afrízio, mas isso foi 
antes. O povo do quilombo foi antes dos coronéis comandar (Seu 
Domingos, Matias Cardoso, Junho de 2008). 

 

Com a República surge a figura do Coronel, grande fazendeiro que, recebendo apoio do 

governo, exercia controle sobre a região onde estava estabelecido. Importava aos 

Coronéis a representação política, ou seja, congregar um maior número de pessoas sob 

seu domínio, pois quanto maior o seu poder político, maior a sua capacidade de 

negociar com o próprio governo e também a sua influência na região. Neste intuito os 

coronéis estabeleciam relações de troca e favor, beneficiavam pessoas do seu grupo e 

negligenciavam aqueles que não se subjugavam. Quando as pessoas precisavam tinham 

que recorrer àqueles que representavam, ao mesmo tempo, o poder econômico, a lei e a 

justiça.  

Eles invadiam, se faziam donos. Se a gente queria terra para trabalhar 
tinha que ir neles e ele davam a ordem. Era fácil, porque mediação 
não tinha e eles recebiam todo mundo (Lendembergue, Manga, maio 
de 2008).  
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Desta forma, com a ascensão política dos Coronéis, o poder de mando de algumas 

famílias, donas de terras é exacerbado. Estes passam a controlar, através dos seus 

representantes a vida social dos grupos estabelecidos em áreas sob seu domínio, 

favorecendo interesses dos seus pares, ao mesmo tempo em que promoviam disputas 

entre grandes fazendas. Agem em nome do Estado, como narrado por Seu Domingos 

acima, e promovem a subordinação e a dependência. 

Um mecanismo político que passa a ser adotado pelos coronéis e pelos fazendeiros que 

dominam a situação agrária regional é a divisão das terras. Após a instauração da 

República e a vinculação das terras devolutas às unidades da federação, em Minas 

Gerais diversos egressos da Escola de Minas passaram a ofertar os seus préstimos como 

agrimensores para os grandes fazendeiros. Assim, muita terra passou a ser dividida a 

pedido dos coronéis e dos fazendeiros desde o final do século XIX, mas principalmente 

no início do século XX. No caso da região em estudo, esse processo ocorre na década de 

1910 em diante, levando a expropriação o deslocamento de grupos familiares em busca 

de outras “terras livres”, ou seja, terras distantes, não possuíam donos ou que não 

estavam sob o domínio dos coronéis. Em algumas localidades este tempo é chamado 

tempo do carrancismo. 

O agrimensor fazia a medição da terra e os posseiros passavam, sem saber, a estarem 

sob o domínio de alguém que na maioria das vezes não conheciam ou que não tinham 

relação alguma. Foi recorrente neste processo a nomeação de diversas glebas como 

“terras de ausente”, que posteriormente foram comercializadas com pessoas de fora da 

região. Essas glebas eram posicionadas no território separando pequenas glebas de 

posseiros menos abastados.  

Ficou famosa na região, a figura de Antônio Dó, um rebelde primitivo que formou um 

bando de bandoleiros para a defesa dos menos favorecidos e contra os coronéis por 

volta de 1920. Por força de sua ação, quando da divisão de alguma área, ocorria a 

inclusão dos pequenos posseiros, dado o medo que a população regional tinha do 

mesmo e do seu bando.  

Quando da comercialização das “terras de ausente” nos anos 1960, após a liberação de 

recursos financeiros pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, inicia-se o 

cercamento das fazendas, tendo no seu interior diversas famílias com documentos do 

tempo da divisão que, porém, nada valiam, pois não foram registrados em cartório. 

Essas glebas haviam sido adjudicadas pelos agrimensores ou seus descendentes em 
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nome dos compradores que, mesmo não sendo da região, passaram a proprietários de 

grandes extensões de terra. 

Outros dois mecanismos políticos especializados propiciaram mudanças no controle dos 

recursos ambientais existentes na área, o primeiro foi a construção da estrada de ferro 

que liga o Rio de Janeiro a Salvador passando pela região, ainda que a mesma esteja 

localizada na região mais próxima à serra do Espinhaço com uma distância aproximada 

de duzentos e cinquenta quilômetros da margem do rio São Francisco. Para sua 

implantação foram utilizadas as árvores da mata da jahyba, dando início à derrubada da 

floresta e o desvelamento da riqueza do vale, ao mesmo tempo em que as comunidades 

negras rurais aí existentes são visibilizadas. A segunda foi a desinsetização das áreas 

alagadas no espaço da floresta de caatinga arbórea que foi sendo, aos poucos, derrubada. 

A estrada de ferro e a desinsetização que exterminou com a endemia da malária, 

propiciaram a ocupação branca conforme informa um intelectual regional. Para ele,  

os inseticidas e o aralém permitiram aos nossos pecuaristas invadirem 
o Vale do Rio Verde Grande, com suas terras maravilhosas, antes 
totalmente proibidas pela altíssima incidência da malária. Foi assim 
que surgiram as primeiras grandes fazendas, enriquecidas de 
exuberante pastaria do colonião. Podemos dizer que os nossos 
fazendeiros desceram os cerrados e caminharam para a riqueza dos 
vales (MAURÍCIO, 1995, p. 163, grifos meus). 

 

O autor foi membro da elite regional e sua argumentação bem demonstra a visão que a 

mesma tinha sobre a região. Ou seja, os pecuaristas invadiram o vale do rio Verde 

Grande para fazer surgirem as primeiras grandes fazendas. Com uso de armas e 

jagunços expulsaram as famílias negras que centenariamente ocupavam a área. Os 

estudos que vêm sendo realizados nestas comunidades informam a brutal violência com 

que o “Território Negro da Jahyba” foi embranquecido. Desconsideradas em seus 

direitos, as famílias negras deslocaram-se pelo território regional em busca de novas 

áreas passíveis de ocupação por estarem, ainda, “livres” e pelo território nacional em 

busca de emprego. Há caso de algumas famílias que saíram do interior da mata da 

jahyba para ocuparem terras no Paraguai.  

A vinculação do norte de Minas, como parte do Polígono das Secas, à área de atuação 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE33 em meados dos 

                                                 
33 A SUDENE foi criada em 1959, no final do Governo Jucelino Kubstchek refletindo a preocupação com 
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anos 1960 propicia emergir uma transformação radical nas relações sociais entre as 

camadas da hierarquia social regional. Para Costa (1997), as relações entre fazendeiros, 

comerciantes e lavradores, vaqueiros e outras categorias das camadas inferiores, até 

então, se davam preferencialmente num vínculo de verticalidade em cada município. 

Fazendeiros se opunham a fazendeiros que articulados com outras categorias em escala 

decrescente de importância formavam as parentelas dos coronéis que agregadas 

faccionalizavam a vida política local em dois grupos. São famosos regionalmente os 

calangos x tiús, os lioba x os gabiroba, etc. Com a expansão das relações capitalistas no 

escopo da modernização conservadora da agricultura brasileira as relações entre as 

camadas superiores, que eram faccionalizadas, mas propiciavam o estabelecimento de 

relações de solidariedade entre fazendeiros e seus agregados, passam a se dar 

horizontalmente, articulando os membros das categorias entre si. É o momento em que a 

terra, por ter tido agregada a ela o valor de troca tornou-se mercantilizável e os recursos 

da agência de fomento do desenvolvimento do nordeste, seja incentivos fiscais ou 

incentivos financeiros, propiciaram a modernização das fazendas transformadas em 

empresas rurais. Surgem os sindicatos e as sociedades patronais rurais que antecedem à 

formação dos sindicatos dos trabalhadores rurais. 

No estudo sobre o homem no vale do São Francisco, Pierson (1972) analisa as 

categorias nativas utilizadas no processo de diferenciação social, então vigente no norte 

de Minas. Encontra uma sociedade cindida em dois campos, a cidade e o campo, que 

propicia afirmar a existência de oposições entre os pequenos comerciantes citadinos x 

os artesãos rurais, por um lado e, por outro lado, os agricultores de subsistência e os 

vaqueiros x os fazendeiros. O autor identifica que as categorias subalternas, possuem 

diacríticos vinculados às localizações em relação ao rio e ambientes naturais, mas 

também aos modos de vida dessas populações. Neste sentido, informa que existem 

diferenças entre os veredeiros, ou seja, os “moradores das veredas da caatinga”, os 

geralistas, ou seja, os “habitantes das imensas campinas” e os vazanteiros, que vivem 

na beira de rio. A esse três grupos sociais distintos entre si, se opõem, em contraste, a 

gente da caatinga, ou os caatingueiros, que vivia nas zonas mais afastadas aos rios e 

sujeitos às grandes estiagens, bem como os mangabeiros, ou seja, “aqueles que faziam 

longas jornadas pelos gerais em busca do látex da mangaba”.  

                                                                                                                                               
as desigualdades econômicas regionais e incorpora a função de promotora do desenvolvimento 
industrial assumida por aquele governo e também pelos que se seguiram.  
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O modo de vida dessas populações está associado à condição fundiária e às relações de 

trabalho vividas. Na hierarquia social regional, em seu topo se encontrava o fazendeiro 

dedicado à criação de gado e vinculado à representação política, mas também a outras 

atividades desenvolvidas nos espaços urbanos. Por isso, o trato com o gado é exercido 

pelos vaqueiros que trabalham em sua fazenda sendo que, dentre eles, há o retireiro, 

pessoa de confiança do fazendeiro vivendo em glebas de terras distanciadas das cidades 

e para onde se deslocava o gado em períodos de muita seca, na região. 

O autor informa ser o vaqueiro a ocupação predominante, reconhecida e valorizada 

socialmente, o que envolve o cuidado com os bezerros, realizado diuturnamente em 

longas investidas pelos campos, a quem associa aos índios seminômades e também aos 

negros libertos, mulatos e mestiços, que muitas vezes cultivam “à meia”, ou “à terça” 

uma pequena roça própria, ajudando-se entre si ocasionalmente, segundo o sistema de 

“troca de dias”, ou seja, o mutirão (PIERSON, 1972, p.304). 

Neste período, ocorria uma riqueza de situações e de ocupações que podem ser vistas na 

fotografia de Gautherot (1995). Seu enquadramento do infinito ao ângulo mais próximo 

apreende em uma só imagem diferentes aspectos da dinâmica social da beira do rio São 

Francisco. Onde os afazeres se entrelaçam em proximidades, convívios e conversas, 

com destaque para a buscada de água realizada pelas mulheres, o transporte de 

mercadorias com uso de animais e barcos.  

Os diferentes modos de vida que deram origem a etnicidades distintas estão diretamente 

relacionados aos direito de uso e de aquisição das terras. Para Pierson (1972) na região 

conviviam quatro direitos diferentes: a posse, o arrendamento, a permissão pelo dono ou 

a mera ocupação. Sendo que a posse legitimada em cartório dava origem ao 

proprietário, o arrendamento ao arrendatário, a permissão ao morador e, no último caso, 

a ocupação configurava o posseiro ou ocupante. Esclarece que embora povoada e 

predominantemente rural, a região do São Francisco se caracterizava pela existência de 

uma grande maioria dos moradores que não possuíam documentação de terra, nem os 

recursos necessários para efetivar a sua aquisição. Para este autor, era elevado o número 

de famílias que recebiam permissão para ocupar alguma área de alguma fazenda sem a 

necessidade do pagamento o que, necessariamente, não obriga o morador a realizar 

serviços para o proprietário.  

Para o proprietário era importante a existência de agregados a sua família, dado que a 

cessão da terra propiciava tornar-se padrinho dos filhos das famílias que se localizavam 
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em suas terras. Assim, sua parentela crescia à medida que o favor entre fazendeiros e 

agregados era instituído. Havia, também, um grande o número de famílias que se 

estabeleceram como posseiros em terra de terceiros e cuja presença, em geral, era de 

conhecimento do proprietário. 

 

 
Figura 05: A dinâmica de homens e mulheres no convívio com o rio São Francisco 

Fonte: Marcel Gautherot, 1995, p. 68-69. 
 

Nas suas narrativas os vazanteiros do Quilombo da Lapinha e do Pau de Légua fazem 

referência a uma vida passada, quando se deslocavam com facilidade, acessando as 

lagoas e lugares para plantar e viver com liberdade. Para os vazanteiros do Pau de 

Légua este é um tempo de intensa movimentação, onde a vida na margem esquerda 

sobrepunha pelo seu dinamismo à de Morrinhos. Nesta época viviam por volta de 55 
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famílias distribuídas em três localidades: o Pau de Légua na beira rio São Francisco, o 

povoado da Lavagem na beira da lagoa de mesmo nome, e mais afastado numa região 

de brejo, o Imbarí. Para os vazanteiros do Quilombo da Lapinha as terras da antiga 

fazenda Vargem Grande se estendiam, neste tempo, da povoação de Morrinhos à 

povoação de Mocambinho sendo a área intensamente habitada por parentes, muitos 

deles vivendo na localidade da Tapera, que atualmente não existe mais. Cabe salientar 

que parte da área foi registrada quando da Lei de Terras, como é o caso do grupo 

familiar situado na localidade da Lapinha. 

O sistema produtivo integrava espaços da terra firme, da ilha e do rio e as atividades se 

organizavam em torno do extrativismo de frutos e de fibras, da caça, da pesca, da 

criação de bode e do gado na solta e dos cultivos nos lameiros realizados tanto na beira 

da lagoa como do rio. Um tempo onde a sociabilidade que articulava as famílias girava 

em torno de festas religiosas, casamentos e brincadeiras que punham em contato os do 

lugar com os de fora. 

Um tempo onde preponderava a abundância de alimentos em decorrência da riqueza de 

recursos e da liberdade de transitar pela beirada do grande rio e de cultivar a terra de 

suas margens. Quando os caminhos eram largos porque muito pisados comunicando os 

lugares entre si. As localidades da margem esquerda com a cidade de Manga e as 

localidades da margem direita com o povoado de Morrinhos. Havia uma circulação 

intensa de moradores e de produtos pelo rio. Comercialização feita pelas barcas que 

cruzavam, recorrentemente, o rio São Francisco. Neste período, não havia limites que 

demarcavam com cercas as terras de criação de gado, de bode e de porco prosperavam 

livremente, somente as roças e quintais eram cercados.  

Nas conversas tidas com essa população foi afirmado que existiam regras de 

convivência estabelecidas entre donos de fazenda e moradores do lugar que 

viabilizavam o acesso às lagoas e abertura de roças novas para cultivo em sistemas de 

parceria. Sobre estas relações os moradores do Pau de Légua afirmam a existência de 

um dono da terra, mas que não exercia nenhuma atividade no lugar, que teria recebido a 

terra como herança e que concedia permissão àqueles que procuravam um lugar para se 

estabelecer. Em relação à pesca existia o costume de recolher o “pinhão”, destinando ao 

dono um peixe a cada quatro pescados, o que não significava uma imposição, ou seja, a 

relação entre moradores e o dono da terra era frouxa.  
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Vou te contar uma história do início. Aquele terreno ali era de um 
homem chamado Darli, um homem muito bom. Nesta época muita 
gente morava ali. Todo mundo criava. Criava porco, criava gado, 
criava na solta. Tirava madeira, Pescava na Lagoa. Era assim você 
podia ir lá, ele só falava: você procura um lugar sossegado, que não 
tem ninguém para não incomodar. Naquele tempo, todo mundo tinha 
terra! Pagava pinhão, falava pinhão. Pagava de três um, pegava quatro 
peixes, ficava com três e pagava um. Até era um primo meu que 
recebia, chamava Tião. (Pagava sempre que pescava?) Não, às vezes. 
Só quando pegava peixe grande. (Nonato, Pau de Légua, abril de 
2008).  

Naquela época do porto de Manga até sair na lagoa (lagoa da 
Lavagem) tudo era roça. (...) Jacinta e Paixão moravam perto da 
minha casa. (Ela mexia com horta?) Plantava alho, coentro, cebola, de 
um tudo. Na lagoa eu plantava para meu gasto alho, cebola e coento. 
Finado Vando plantava todo tipo de verdura também. Plantava para 
exportar (Zé Galego, Pau de Légua, maio e 2008). 

 

Da mesma forma, na região da antiga fazenda do Cajueiro era costume os moradores 

tirarem o “pinhãozinho para que o dono da fazenda tivesse seu peixe para comer”, o que 

também não era uma imposição. O peixe não era considerado mercadoria e era 

distribuído nas redes de relações de cada família, devido à abundância existente.  

A lagoa da Lavagem é considerada como lugar de abundância de alimento e de 

recursagem principalmente nos momentos de escassez. Como disse seu Zé Roque “é o 

refrigério do povo”. Porque é um lugar onde todo mundo tinha direito de acesso, uma 

lagoa onde todo mundo buscava peixe para se alimentar, um lugar de apropriação em 

comum.  

Como exposto acima, este primeiro tempo se caracteriza por um período bastante 

extenso, muitas vezes chamado simplesmente de tempo antigo onde ocorreram 

mudanças significativas no processo de organização social e política.  

Em relação ao processo de diferenciação sociocultural é possível afirmar a existência de 

diacríticos que levaram à constituição de diversos modos de vida em decorrência da 

localização no ambiente regional, como os veredeiros, os geralistas, os vazanteiros, os 

caatingueiros e os mangabeiros. 

Neste novo contexto é a hierarquia social, mas principalmente as relações de favor e 

interdependência entre grandes fazendeiros e os diversos grupos sociais que articulam e 

regulamentam o uso e acesso aos recursos naturais. Sendo as relações de poder vigente 

entre essas categorias sociais atenuadas pela proximidade da convivência e reafirmadas 
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a medida que novos laços de parentesco e compadrio uniam membros das famílias 

economicamente distanciadas, os quais desta forma se integravam como um grupo, ou 

seja, como parte da parentela daqueles de estavam situados no topo da hierarquia social 

regional.  

Entre as populações vivendo à beira do rio São Francisco emergem diferenciações pela 

ocupação territorial e pelas atividades de trabalho que desenvolvem como o pescador, o 

passador de canoa, o lameiro, o barranqueiro entre outros. Cabe salientar que o lameiro 

é aquele que estabelece cultivos nas áreas inundadas nas cheias do rio São Francisco, 

principalmente, nas ilhas existentes e o barranqueiro é todo aquele que reside às 

margens do mesmo rio. 

Uma categoria que se diferencia é a de vaqueiro por sua estreita relação com a fazenda, 

sua relevância socioeconômica e por permitir a ascensão social do sertanejo, que 

recebendo do patrão o pagamento na forma de bezerros permitia que este, ao longo de 

uma vida de trabalho, pudesse também se estabelecer como “pequeno fazendeiro”.  

Um aspecto que se destaca é que, independente da posição social, os grupos tinham 

facilidade de acessar terra e desenvolver suas práticas produtivas, se inserindo 

socialmente na economia regional enquanto unidades produtivas autônomas e 

contribuindo com a oferta de produtos excedentes.  

 

Em resumo, podemos dizer que em termos de criação de nova unidade sociocultural 

mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora quando da 

territorialização iniciada com a Lei da Terra em 1850 e encerrada nos anos 1960 ocorreu 

um processo de complexificação das etnicidades então existentes quando vistas numa 

perspectiva êmica. Ou seja, de baianos, emboabas e sertanejos a população local passou 

a ser identificada pelo vínculo que possuía com o ambiente em que se encontrava 

localizada, surgindo daí, diversos grupos com auto-identificações e identificações 

contrastivas, que podemos afirmar serem etnicidades. Assim, na região das veredas há 

os veredeiros, na região dos gerais, há os geralistas ou geraizeiros, na região da 

caatinga há os caatingueiros, na beira do rio São Francisco há os barranqueiros, os 

vazanteiros e os lameiros. Há a reafirmação dos Xakriabá pelo Imperador como grupo 

indígena e com direito à terra doada em 1728 por Januário Cardoso de Almeida, então 

Governador dos índios do São Francisco. E, também, a presença de “pretos” ocupando 
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diversas áreas do território regional, mas principalmente, o interior da floresta de 

caatinga arbórea do vale do rio Verde Grande.  

Os mecanismos políticos especializados que foram instituídos no período propiciaram 

surgir o direito à propriedade privada pela aquisição e registro de áreas ocupadas, a 

posse da terra, ainda que não legalmente reconhecida, a divisão da terra como forma de 

constituição de fazendas sob domínio de um mesmo fazendeiro e a comercialização das 

terras após o advento da SUDENE na região. Há que considerar que outro mecanismo 

especializado é a normatização da herança através da realização de inventários e 

repartição das terras em glebas para os diversos herdeiros. Os direitos consuetudinários 

que são a base para a normatização da vida das populações negras e rurais da região 

começam a ser desmontados, coexistindo com o direito legal vinculado ao Estado-

Nação.  

No processo de modernização conservadora da agricultura brasileira, a construção da 

estrada de ferro, a desinsetização da área da mata da jahyba e a criação das entidades de 

representação profissional patronais apresentam-se como mecanismos que propiciaram 

a mudança do controle dos recursos ambientais na região e a quebra das solidariedades 

até então vigentes. 

E, por fim, há que considerar que a instituição da Guarda Nacional durante o Segundo 

Império propiciou a emergência do poder como representante do poder central e que, 

sob o jugo do medo, se impôs sobre as populações menos abastadas. Os coronéis 

emergem como senhores de poder, que legislam direitos, submetendo a todos a seus 

ditames e interesses políticos, sociais e econômicos. 

No tocante à redefinição do controle social sobre os recursos ambientais há que 

considerar que, apesar da subordinação ao poder dos fazendeiros e coronéis, há espaço 

para o estabelecimento da autonomia na reprodução da vida. O modo de vida das 

populações que se constituíram como grupos étnicos no período articula o manuseio de 

recursos ambientais nos diversos espaços dos territórios apropriados coletivamente. Em 

terminadas áreas a implantação de agricultura de vazante, de lameiro ou de furado, nas 

áreas de vegetação densa a criação de gado na solta, propiciando emergir uma centena 

de lugares como Gado Bravo, Gado Velhaco, Gado Velho, Barreiro do Verde Grande, 

etc. Estas denominações informam para a população regional a existência de um 

rebanho bovino criado solto no interior da mata da jahyba. Este tipo de criação exigia a 

figura das duplas de vaqueiros que em suas vaquejadas derrubam o marruáz, ou gado 
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bravo, pelo rabo para poder ferrá-lo como propriedade de algum fazendeiro. Nas lagoas 

onde o peixe do rio São Francisco se reproduzia, a pesca acontecia, enquanto a caça 

ocorria no interior da floresta de caatinga arbórea. E, por fim, as atividades no rio onde 

o caboclo d’água, ou o compadre, tem seu domínio. Neste período os fazendeiros detêm 

controle sobre os recursos ambientais de suas fazendas, porém, como a terra não tem 

valor de troca, ou seja, valor para mercantilização, ela é ofertada como dádiva nos 

vínculos das relações sociais que estabelecem as parentelas do fazendeiro ou do coronel. 

Mas, as populações vazanteiras têm a reprodução material de seus grupos familiares 

assegurada pelo manuseio dos recursos ambientais disponíveis na área de terra firme, na 

área das lagoas criadeiras, no rio e nas ilhas. 
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Tempo da Ruralminas e dos Fazendeiros: tempo da expropriação 

 

Alguns mecanismos políticos especializados nesse período que não foram tratados na 

seção anterior, mas que dela fazem parte, dado que ocorreram entre os anos 1950 e 

1970, o primeiro foi a construção da hidrelétrica de Três Marias no governo de 

Juscelino Kubitschek em Minas Gerais com recursos da Comissão do Vale do São 

Francisco – CVSF. O represamento das águas mudou a dinâmica de cheias anuais que 

ampliava o curso do rio fertilizando as terras de suas vazantes e conectava as lagoas 

existentes, principalmente, a partir de Pirapora, com o São Francisco. A cada ano 

milhares de peixes eram depositados no curso principal do rio após a sua articulação 

com as lagoas.  

Estas áreas não eram utilizadas pelos fazendeiros em decorrência de legislação que 

vinculava as terras inundadas pelos rios e mais cento e cinquenta metros além à Marinha 

do Brasil. A população regional reconhecia esse direito e denominava essa área como 

terra de marinha. Como era facultado o uso para agricultura de vazante, as populações 

negras subalternas realizavam seus cultivos anuais. Em seu estudo sobre os vazanteiros 

do rio São Francisco, Luz de Oliveira (2005) informa que o modo de vida desta 

população era transumante devido ao ciclo de cheia e seca do rio. Quando no período 

das cheias a população se deslocava para a terra firme onde possuíam moradia e no 

período das secas fixavam-se nas vazantes onde, também, possuíam moradia e 

desenvolviam uma agricultura mais diversificada, como informado no primeiro capítulo 

desta dissertação. 

 As terras que deixaram de ser inundadas passam então a ser disputadas pelos 

fazendeiros para a ampliação de suas fazendas. As populações negras vazanteiras são, 

então, expropriadas de suas áreas de posse, tanto na terra firme como nas terras de 

vazante e são, assim, empurradas para as ilhas, que permanecem como terra de 

marinha. 

Em fins do século XIX, no escopo das migrações internacionais para fornecer mão de 

obra “moderna” e embranquecer a população brasileira, foi debatida a ocupação da área 

do jahyba. Um político regional apresentou à Assembléia Legislativa de Minas Gerais a 

proposta de “Colonização Nacional do Jahyba” que informava a existência de amplo 
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potencial das terras que devolutas, eram ocupadas por “tribus” seminomades e nuas a 

usufruir a riqueza dos recursos naturais existente.  

Nos anos 1950, após a desinsetização da área pelo Governo Dutra ocorre uma primeira 

experiência. De acordo com Rodrigues (1998) o projeto inicial de colonização envolveu 

200 famílias da região realizada pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização – 

INIC iniciou no vale do São Francisco.  A experiência foi implantada na área que 

posteriormente foi anexada ao Projeto de Irrigação do Jaíba. Sob o contexto mundial da 

guerra fria, o governo brasileiro adotou os preceitos liberais americanos, a prática de 

empréstimos internacionais e as políticas desenvolvimentistas. Perspectiva política que 

se estendeu aos governos seguintes e se intensificou a partir de 1956, com Plano de 

Metas de Juscelino Kubitschek.   

Naquele momento, a problemática do Brasil, visto como país subdesenvolvido foi 

associado à ausência de atividades industriais. O planejamento passou a fomentar 

setores básicos da economia brasileira com vista à promoção industrial. A partir da 

concepção da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL34, 

Juscelino Kubitschek e Celso Furtado, junto aos grupos de estudos do Nordeste, criam a 

SUDENE, inicialmente com uma perspectiva de industrialização localizada, que 

priorizou algumas cidades que receberam pesados incentivos e inúmeros projetos 

subsidiados. 

Em 1961, outro quadro político se formou com a ascensão de João Goulart à 

presidência. Este governo, comprometido com os problemas estruturais do país, lançou 

o Plano Trienal que previa a realização das chamadas reformas de base, medidas 

econômicas e sociais de caráter nacionalista que previam uma maior intervenção do 

Estado na economia. O Plano incorporava demandas dos movimentos sociais, como 

mudanças estruturais que abrangeria reformas agrária, universitária, tributária, 

administrativa e urbana, porém foi abortado com a ruptura institucional de 1964.  

A primeira experiência de colonização, da década de 1950, não atingiu os objetivos de 

instaurar uma agricultura comercial, ao contrário, o isolamento à que as famílias de 

                                                 
34 A Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL foi criada em 25 de fevereiro de 1948, 

pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. É uma das cinco comissões econômicas 
regionais das Nações Unidas (ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção 
do desenvolvimento econômico da região latino-americana, posteriormente incorpora a perspectiva do 
desenvolvimento social e sustentável. No Brasil dos anos de 1970 atuou orientada pela concepção de 
que a industrialização seria uma forma de superação da condição de subdesenvolvimento. 
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colonos foram submetidos contribuiu para que mantivessem as mesmas bases da 

agricultura de subsistência da região articulada em torno do extrativismo. Para 

Rodrigues (1998), além de lotes de 25 a 30 hectares, sementes e passagens, os colonos 

não receberam nenhum apoio governamental. 

Com parte da contribuição mineira para a modernização da agricultura no estado, em 

1966 foi criada a Fundação Rural Mineira, a RURALMINAS35 com poderes para 

comprar, subdividir, desenvolver e administrar propriedades agrícolas de interesses do 

plano. Para que pudesse realizar seus objetivos as terras devolutas existentes no 

território estadual passam a ser administradas por esta fundação. A RURALMINAS 

assumiu a experiência de colonização existente, ficando responsável pelas terras do 

Instituto Nacional de Colonização, ao mesmo tempo em que, deu início a um projeto 

piloto de irrigação envolvendo 35 famílias em 200 hectares conhecido como projeto 

Mocambinho.  

Havia no período anterior compromissos assumidos pelo Governador de Minas, 

Magalhães Pinto36, junto a lavradores que defendiam a reforma agrária com a 

destinação de 300 mil hectares para o assentamento de três mil famílias em todo o 

estado. Após o golpe militar os movimentos sociais pela justiça e pela reforma agrária 

passaram a ser reprimidos e o Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Terra criando 

um espaço legal para garantir a manutenção da estrutura agrária que se concentrou ainda 

mais. As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra foram basicamente duas e bem 

distintas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura 

capitalista37.  

A partir do golpe militar os interesses internacionais, principalmente segmentos 

empresariais americanos passaram a ter forte influência sobre o complexo da política 

nacional, dando origem à era do “milagre econômico”, das grandes obras nacionais 

viabilizadas a custa de vultosos financiamentos públicos decorrente de empréstimos 

internacionais e que ampliaram consideravelmente a dívida externa nacional. No 

complexo de ciência e tecnologia ligada a agricultura, as instituições brasileiras de 

pesquisa e extensão, também norteadas pela hegemonia americana, iniciam suas ações 

                                                 
35 Criada pelo governo de Minas Gerais através da Lei n.º 4.278/66 
36 Governou o estado de 1961 a 1966. 
37 O que se constata, passadas quatro décadas é que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a 

segunda recebeu grande atenção dos governos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento 
empresarial da agricultura (MEDEIROS, 2002). 
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voltadas para a “modernização da agricultura”, que implicou no desenvolvimento e 

difusão de pacotes tecnológicos da “revolução verde”, como ficaram conhecidos.  

Seguindo esta tendência, a partir de 1971 com uma intervenção direta do Governo 

Federal o projeto do Jaíba assume outra perspectiva e passa a incorporar as orientações 

da instituição americana, “Bureau of Reclamation”. Esta instituição realizou estudos na 

região e propôs a utilização da irrigação como meio para interferir e transformar a 

realidade regional, delineando as bases que passaram a orientar o Projeto Jaíba desde 

então. Neste momento, são identificados 230 mil hectares potenciais e elaborada uma 

proposta de destinar 100 mil hectares à agricultura irrigada e 130 mil hectares para 

culturas de sequeiro (RODRIGUES, 1998). 

A perspectiva desenvolvimentista do Projeto Jaíba passou a orientar as políticas e a 

capitação de recursos, obtidos via empréstimos internacionais. Desde então, direcionada 

para estes fins, a ação do Estado na região do São Francisco se pautou pelo estímulo à 

iniciativa privada e viabilizou transformações profundas na realidade agrária, bem como 

nas relações de produção e trabalho vigentes. Para tanto, contou com o apoio da 

SUDENE no seu papel de fomentar o desenvolvimento industrial na região do semi-

árido, atrair e promover investimentos públicos e privados, nacionais e internacionais. 

A ação da RURALMINAS na região pautou-se pelo processo de legitimação de 

propriedades individualizadas. O caso dos Xakriabá evidencia a perspectiva de 

transformação conservadora da estrutura agrária regional. A apresentação pelo grupo 

indígena de documentos de doação de 1728 reconhecida pelo Imperador em 1850 não 

foram suficientes para garantir, a ele, a manutenção das terras. Conforme estudos de 

Oliveira (2004) a empresa agrária não reconheceu as famílias como indígenas para 

tanto, contou com a conivência da Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Somente após 

muitas idas e vindas a Brasília e a morte do cacique Rosalino é que a esta instituição 

passou a reconhecer as famílias que se afirmavam como Xakriabá como uma sociedade 

indígena e lhes destinou parte da terra doada em 1728. 

No escopo da intervenção do Estado sobre a região do Jaíba são engendradas mudanças 

na relação dos homens entre si mediada pela terra, nas relações de produção e na relação 

com a terra, com forte impacto sobre as dinâmicas sociais que vinculavam os grupos 

tradicionais entre si e estes ao território. A relação entre os homens mediada pela terra 

foi transformada pela ação da RURALMINAS que reorganizou a situação fundiária de 

toda a região. O caso dos Xakriabá citado acima é um exemplo, mas as populações 
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negras subalternas perderam o controle do território legada pelos antepassados porque 

foram deslocadas das áreas de colonização destinadas a projetos de irrigação e 

implantação de grande fazendas. A tônica deste momento é a concentração fundiária em 

mãos de pessoas de fora, principalmente de Montes Claros e Belo Horizonte, que 

constituíram empresas rurais para usufruírem dos recursos públicos disponibilizados 

pela SUDENE e outros órgãos de fomento.  

Através do financiamento de projetos produtivos e da atuação de instituições públicas, 

foram disseminadas mudanças nas práticas produtivas por meio da incorporação de um 

receituário técnico que passou a ser conhecido como “revolução verde”. Com estímulo à 

incorporação de insumos agroquímicos, à mecanização agrícola e especialização 

produtiva e levaram à integração dos segmentos rurais ao mercado regional e à 

economia mundial, tanto no sentido da aquisição de produtos, como na destinação dos 

produtos. Com a incorporação dos preceitos da “revolução verde” foi estabelecida uma 

outra lógica produtiva que rompe com a autonomia dos sistemas produtivos 

diversificados que predominavam na região até então. 

Neste momento histórico vivido pelas populações negras assume relevância o uso da 

violência institucionalizada e dos despejos38. Com a implantação das grandes fazendas 

que adotaram a pastagem com espécies exóticas e a criação de gado nelore, o acesso das 

populações locais aos recursos naturais, como tradicionalmente ocorria, é restringido. 

Aos poucos, as estratégias produtivas tradicionais são desarticuladas, impondo ajustes e 

mudanças mediadas internamente pelos vínculos de parentesco e compadrio, que 

diferenciam os membros do grupo entre si e orientam permanências e migrações.  

Por outro lado, novas práticas econômicas são incorporadas a partir das relações 

estabelecidas com os de fora que instituem novas racionalidades tencionando 

internamente as relações. Desta forma, os vínculos com o lugar e a reprodução social do 

grupo são mantidos num contexto de fragilidade: deslocamentos, segregação de 

familiares e parentes com a migração e proletarização.  

                                                 
38 O despejo constitui-se no processo de expulsão das famílias de moradores com o uso de violência por 

parte de bandos armados e de policiais militares. O termo é utilizado pelos membros das comunidades 
em que desenvolvi os meus estudos. Entretanto, Moura (1998) no estudo das comunidades no vale do 
rio Jequitinhonha utiliza este mesmo termo, transformando-o em conceito sociológico. Há 
discrepância entre a ação dos moradores e dos fazendeiros na perspectiva dos vazanteiros e do pessoal 
estudado pela autora. Nas beiradas do rio São Francisco, a vergonha é de quem faz a ação e não de 
quem sofre, enquanto no vale do rio Jequitinhonha a vergonha é de quem sofre a ação. 
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O mecanismo político especializado utilizado pela população subalterna atingida pela 

reorganização fundiária, pela implantação do projeto Jaíba e pela modernização 

conservadora da agricultura brasileira com recursos públicos foi a emergência dos 

sindicados de trabalhadores rurais que articulou vários segmentos despejados das terras 

em que viviam, como os trabalhadores rurais, os posseiros, os agregados, os vazanteiros 

e os “fazendeirinhos”, como são chamados os pequenos proprietários rurais na região. 

Em Manga o Sindicato de Trabalhadores Rurais que se instalou caracterizou-se por sua 

combatividade inicial, mas, com o desenrolar do processo, adotou uma perspectiva 

assistencialista, o que caracterizou também outros STR. Há que considerar que 

ocorreram diversos conflitos de desapropriação neste período, o mais conhecido 

regionalmente, o de Cachoeirinha estudado por Santos (s/d) e o de Saluzinho, cuja 

trajetória pessoal foi narrada por Chaves (2005). 

A dimensão das mudanças ocorridas com a reorganização fundiária, com as novas 

práticas produtivas e com os projetos de colonização e de irrigação impactaram as 

dinâmicas tradicionais que são, recorrentemente, apontadas pelos grupos negros 

estudados. A partir deste momento, passo a utilizar suas interpretações para narrar o 

processo vivido, como no caso de Carolino: 

fui de Matias para Jaíba em 1954. Naquela época o Jaíba chamava Núcleo de 
Cooperação do Jaíba, por que era uma cooperativa. Qualquer pessoa que 
chegasse lá tinha um animal, tinha gado, tinha foice e machado para 
trabalhar. Lá tinha um dinheiro incrível, que se chamava “coló”, pedaço de 
papel carimbado. Nesta época veio o INCRA e por infelicidade chegou a 
RURALMINAS, ela chegou para legitimar terra devoluta e trabalhar com os 
colonos, mas essa que chegou lá era diferente, ela chegou lá para nos 
expulsar. Por quê? Porque tinha que vender para os latifundiários. Cada 
família, na época, Tinha 10 hectares, tudo demarcado. Lote um, dois, três, 
quatro, cinco. Entendeu? E qual o problema que teve? Foi muita gente 
espancado, preso na delegacia, muitas mulheres perderam os maridos. Hoje 
muita gente fala assim: Projeto Jaíba é uma maravilha! Nem tanto! Porque 
aquilo ali foi desapropriado, chegavam nas casas das famílias falavam: vocês 
tiram as telhas e as portas e metia o trator. Então, hoje nós queremos resgatar 
aquelas terras que eram nossas. As pessoas saíram, viraram uns pobres 
coitados que não tem para onde ir (Carolino, Montes Claros, maio de 2008).  

 

O que fica patente no exposto acima é a desagregação social promovida pala ação dos 

órgãos públicos, principalmente da RURALMINAS, a partir do momento que a 

perspectiva do assentamento de pequenos lavradores da região deixa de orientar a 

política. O projeto de irrigação passa, então, a priorizar os segmentos empresarias e os 

agricultores de médio e grande porte com capacidade de manusear empréstimos 

bancários, assistência técnica e tecnologia agrícola especializada.  
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A RURALMINAS, representando os interesses das elites estaduais, privilegiou grupos 

econômicos externos à região e adotou a prática de exclusão da população subalterna, 

desalojando-os dos seus lugares. Sem terra, sem casa e sem trabalho as famílias 

expropriadas deslocam-se para outras áreas “livres”, como as ilhas, ou para as cidades 

da região, como Matias Cardoso, Manga, Itarambi, além de adensarem as áreas 

ocupadas por parentes que permaneceram nas terras dos antepassados. A empresa 

fundiária estadual agiu de modo autoritário, coagindo as famílias verbalmente e com 

violência na expulsão das terras ocupadas, sem a mediação da justiça, e sem respeitar os 

direitos e as normas costumeiras, ao mesmo tempo em que estabeleceu privilégios para 

os grupos econômicos na comercialização das terras públicas na região. Há que 

considerar que o país estava em plena ditadura, o que explica de certa forma o 

desrespeito aos direitos, embora, de maneira alguma, os justifiquem. Neste sentido, 

transcrevo o relato de Seu Flor: 

Pai mudou para Mocambinho, eu era criança. Fui criado em Mocambinho, 
bebendo água da lagoa de Mocambinho. Meu pai mudou para lá eu era 
pequeno. (...) Meu pai e minha avó tinham sangue índio, viajavam a pé para 
visitar os parentes. Saíram de Mocambinho desabrigado pela Ruralminas. 
Tinham gado, criação, roça de milho, tinham tudo. Povo da Ruralminas 
pintou com a gente, entrava na casa da gente porta adentro puxando correntão 
e saia na outra. Ameaçavam derrubar a casa. Roçaram nossa roça que estava 
na boneca. Foi até a gente sair. (...) Mudamos de lá em 1971. A gente tinha 
escritura, pagava imposto. Foi assim com o Velho meu pai e outros. Eram 
cento e tantos alqueires. Filho de Antônio Fulgêncio tentou mexer, colocou 
advogado, mas depois quietou. Ele hoje já morreu. Tivermos que desfazer de 
tudo, das criações, de tudo, outros também saíram (...) eram baianos, 
mineiros. Dr. Lavínio da Ruralminas, chegava querendo bater em todo 
mundo. Tinham muitos desse jeito. Ele deu três dias para a gente sair. Essa 
terra tinha sido adquirida de herdeiros de Liel (Seu Flor, Várzea da Manga, 
junho de 2008). 

 

Na memória social destes grupos, a RURALMINAS incorporada nas pessoas dos seus 

funcionários, tornou-se referência de violência e de desrespeito. Por isso, sua chegada 

na região demarca o início de um novo tempo. Tempo de expropriação das terras, de 

desrespeito aos direitos consuetudinários instituídos e às normas de convivência social, 

as quais assumem proporções exorbitantes, imprevisíveis, inimagináveis:  

Tempo dos fazendeiros, foi quando eles roubaram as terras. Amâncio que 
morava aqui era chefe da Ruralminas, ele é que vendia as terras. O Amâncio 
de Belo Horizonte, roubava, grilava as terras, era amigo do Juarez, cortador 
de terra, era tipo engenheiro. Ruralminas entrou no Jaíba, cortou terra e 
legalizou, depois chegaram os fazendeiros grilando tudo (Domingos, Matias 
Cardoso, junho de 2008).  
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Com a atuação da RURALMINAS, fazendeiros e grupos empresariais de fora passam a 

se instalar na região, atuando em conivência com a instituição e ampliando o impacto 

das políticas de reordenamento fundiário para além da área do Projeto Jaíba. Em 

consequência inicia-se um tempo de peregrinação de moradores destituídos, os fracos, 

que passam a se deslocar com as suas famílias na região e para fora dela, em busca de 

melhores condições de sobrevivência, em busca de um lugar para se estabelecer onde 

possam fazer seus cultivos e refazer seus vínculos afetivos com o lugar.  

Famílias destituídas foram acolhidas por outras: “moro no que é da minha irmã” ou se 

estabeleceram nas ilhas: “adquiri um direito” a partir de vínculos com parentes e 

compadres. Muitos tiveram que sair para as áreas urbanas. Fragilizados, buscam se 

apoiar na coesão do próprio grupo para se fortalecer e superar as dificuldades postas, 

pois não tinham estrutura para enfrentar diretamente o opressor, no caso o próprio 

Estado. Eles desenvolvem de forma coletiva e também individual estratégias visando 

garantir a integridade física e a reprodução social do grupo, o que assume 

especificidades de acordo com organização social e o contexto sociopolítico acessado 

pelo grupo, que sofre mudanças ao longo dos anos. 

Com a chegada das fazendas as áreas ocupadas diretamente pelos moradores e terras 

devolutas utilizadas livremente para a coleta de produtos extrativistas e para a solta de 

gado foram progressivamente incorporadas às novas fazendas. Este foi um processo que 

incluiu a derrubada das matas nativas para produção de carvão, o cercamento e o 

fechamento das terras para a formação de extensas monoculturas com pastagens. Em 

alguns casos foram posteriormente estabelecidos sistemas irrigados de produção, 

financiado e subsidiado por programas da SUDENE. 

O desenvolvimento de obras de infra-estrutura como abertura de estradas, construção 

dos canais de irrigação, bem como o apoio financeiro e político à implantação dos 

empreendimentos influíram diretamente sobre a vida dos lugares que aos poucos vieram 

se urbanizando.  

Em função da sociabilidade da população, que se caracteriza pela “abertura para o 

outro” 39 esta foi facilmente inserida na dinâmica que se formou ao entorno dos 

projetos. Mesmo excluída dos processos, a população atua como colaboradora, 

                                                 
39 A cultura norte-mineira é caracterizada por Costa (2003) em contraste com a cultura mineira fechada 

em si mesma. Característica também evidenciada por Luz de Oliveira (2005) em seu estudo sobre os 
vazanterios da região do médio rio São Francisco.  
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disponibilizando informações e facilitando a atuação das empresas e órgãos públicos, 

seja como empregado assalariado, seja como trabalhador diarista. Na fase de 

implantação do projeto de irrigação as ações coordenadas pelos órgãos públicos e pelas 

empresas subsidiárias foram bastante intensas, movimentando uma quantidade de 

recursos nunca visto na região, bem como um quadro de crescente demanda por 

contratação de mão de obra. 

Em consequência, disseminou-se na região certa perplexidade em torno das mudanças. 

Um ideário de possibilidades e utopias motivado por um olhar externo que destacava a 

pobreza e o atraso econômico da região em comparação com outras regiões. O 

incremento de iniciativas produtivas e a inserção econômica da região nos mercados 

regional e nacional foram apontados como alternativa para o rompimento do quadro 

construído ao mesmo tempo em que destacava a geração de renda e de emprego 

decorrentes deste processo. Esse ideário transformado em crença desenvolvimentista 

cindiu a população em dois grupos distintos, aqueles que nele acreditam e aqueles que 

resistiram a ele. Entretanto, ambos os grupos foram por ele tocado40.  

Assim, a movimentação econômica em torno das obras de infra-estrutura e de abertura 

das fazendas criou a ilusão de que o tão sonhado desenvolvimento havia chegado para 

região. Um olhar crítico desse momento, nos tempos atuais, é relatado por Seu Jesuito 

do Quilombo da Lapinha: “chegou a SUDENE e a RURALMINAS fazendo as estradas, 

falamos agora vai desenvolver. Que nada, começamos a ser encurralados!”. 

Na época, foi difícil para os moradores se posicionarem criticamente frente às 

transformações e seus impactos. A histórica disponibilidade de terras e a noção de 

abundância de recursos a ela associada, dificultava aos moradores a percepção de que a 

terra estava sendo apropriada e concentrada na mão de grupos econômicos de fora da 

região. Junto a este processo, uma outra lógica produtiva, outra relação com a natureza e 

outra relação entre os homens iria se estabelecer e instaurar profundas transformações 

na vida social local. Para seu Chico, barranqueiro e morador de Matias Cardoso, esse 

foi um tempo em que “a terra era comprada na mão da Ruralminas. Desta época para cá 

veio uma lei de escorraçar o povo e construir casa na cidade”.  

                                                 
40 Rist (2003) trata desta questão, lendo o conceito de desenvolvimento como uma crença global que tem 

origens no ocidente. 
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Além disso, até essa época, predominava na região uma economia de base rural que 

valorizava o trabalho, compreendido como a capacidade humana de interagir com o 

meio e de gerar benefícios para serem colocados à disposição de todos nas relações 

sociais. Associado à valorização do trabalho preponderava, neste momento, o valor de 

uso em detrimento do valor de troca, ou seja, o valor da terra como mercadoria não 

prevalecia. Sendo ela valorizada enquanto lugar de trabalho e de vida, bem como por 

viabilizar as condições de reprodução dos grupos e de toda a população da região41. 

Portanto, as expectativas construídas durante a fase de implantação dos 

empreendimentos fizeram com que as pessoas vislumbrassem a possibilidade de 

manutenção de um elevado dinamismo e de crescente demanda por serviços, o que a 

princípio dificultou a percepção das mudanças em curso nas relações com a terra e nas 

relações de trabalho.  

A expropriação territorial não se deu de forma homogênea, apresentou especificidades 

relacionadas à organização social dos grupos, sendo que na região do Quilombo da 

Lapinha o impacto sobre as famílias consideradas mais fortes e as consideradas mais 

fracas foi diferente.  

Na vigência do Estatuto da Terra, o representante de uma das famílias registrou parte 

das terras da antiga fazenda Vargem Grande, documentando-as como propriedade 

privada individual, apesar de em processo posterior se transformou em gleba indivisa. 

Muitas das pequenas parcelas de terra registradas como propriedade privada em meados 

do século XVIII tornaram-se passíveis de venda. Na expansão das fazendas, recorreu-se 

à estratégia da aquisição destas pequenas parcelas de terras com o uso da violência ou 

não e posterior grilagem de áreas ao seu entorno. Embora alguns desses terrenos tenham 

sido respeitados devido à inserção das famílias no universo social de Matias Cardoso. 

As famílias consideradas mais fortes detiveram suas parcelas de terra indivisas, 

enquanto as considerada mais fracas foram expulsas e se deslocaram para terras de 

parentes ou para as ilhas. 

Assim, posses familiares que, originalmente, abrigavam grande número de parentes e 

agregados foram vendidas levando ao rompimento de normas consuetudinárias que 

mantinham grupos familiares e agregados articulados entre si num mesmo território 

                                                 
41 Diversos estudiosos da questão rural brasileira que têm os grupos familiares rurais como objeto de 

estudo trataram desta questão, como Moura (1988), Cardel (1992) e Woortman (1995). 
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gerando tensões e conflitos entre parentes. A ruptura das relações no interior das 

famílias impôs, aos mais fracos, o deslocamento para as ilhas e para outras localidades.  

Por outro lado, foi também a documentação de parcelas do território pelos antigos 

ancestrais das famílias mais fortes que permitiu a manutenção das posses que deram 

origem às atuais terras em comum: terra indivisa mantida sob domínio de grupo de 

famílias com estreitos laços de parentesco, as quais integram as comunidades negras 

vazanteiras do Quilombo da Lapinha, que se caracterizam pela articulação de famílias 

mais fracas e mais fortes. 

Na região estudada o processo de expropriação territorial ocorrido na década de 1970 

envolveu principalmente a formação de três grandes fazendas de gado: Gabriel 

Andrade, Casa Grande e Santa Idália, todas elas subsidiadas por recursos públicos via 

SUDENE.  

Um processo que se iniciou pela margem esquerda - fazenda Gabriel Andrade - impôs o 

deslocamento de parte das famílias mais fracas para a margem direita, para a antiga 

localidade de Tapera, para a ilha do Remanso e para a ilha do Capão e também a 

migração para áreas urbanas na região e fora dela.  

Cabe salientar que o empresário rural Gabriel Andrade, assim como muitos outros, 

utilizou fartamente de recursos públicos para a constituição de sua empresa rural, dentre 

estes recursos é importante registrar o PROVÁRZEAS, que nos anos 1980 financiou a 

drenagem das várzeas dos rios brasileiros para a implantação de sistemas mecanizados 

de irrigação. Estes foram financiados com recurso do Programa de Aproveitamento de 

Recursos Hídricos do Nordeste - PROHIDRO. No caso das terras em questão, com o 

represamento do rio São Francisco em Três Marias e a diminuição da área de 

inundação, as vazantes e as lagoas foram drenadas e transformadas em áreas de 

pastagem.  

Nesta mesma época, também na margem direita, houve o despejo de outros grupos em 

função da implantação da fazenda Casa Grande. Da mesma forma, as famílias se 

deslocaram principalmente para a ilha da Ressaca e para a cidade de Matias Cardoso. 

Posteriormente, foi formada a fazenda Santa Idália, incidindo diretamente sobre a 

localidade da Tapera, que inicialmente havia acolhido parentes vindos do despejo da 

outra margem do rio. Em consequência, parte das famílias se deslocou para a ilha do 

Capão intensificando a sua ocupação e parte adquiriu dez alqueires de terra da fazenda 
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Cajueiro dando origem à comunidade de Várzea da Manga. Antônio, da comunidade da 

ilha do Capão relata, assim, esse processo: 

No passado muita gente foi expulso por Gabriel Andrade. Meu povo mudou 
para a Tapera (margem direita). Mas quando muda de território começa a 
desencabeçar. Muitos foram para São Paulo, perderam o direito e foram se 
acabando. Nós que ficamos ali entre a rodagem e o rio São Francisco ficamos 
imprensado. Muito mais a Várzea da Manga. Será que o governo está 
olhando para nós. A gente ouve dizer: tem bolsa família, mas não é isso. Será 
que os pequenos estão tranqüilos? Parentalha morava ai (margem esquerda). 
Avô Pedro Velho, morava na beira do rio, Novo Jataí, na frente da Ressaca 
(ilha). Depois os fazendeiros chegaram e foram imprensando e desocupando. 
Daí a pouco não tinha como criar a vaquinha, tinha que sair. Tanto faço parte 
do indígena como do quilombo. Falo para os meninos vocês vão raciocinando 
para ter união e buscar nossos direitos. Não sei se vou chegar lá, mas sei que 
vai chegar (Antônio, Ilha do Capão, junho de 2008). 

 

Ao relatar as histórias de seguidos deslocamentos os moradores reconstroem através das 

relações e vínculos sociais as alternativas que permitiram permanências, sucessos e 

frustrações. Trajetórias pessoais e familiares que evidenciam o reatar e reconstruir de 

relações com o lugar.  

Depois que voltamos do Paraná, vim para cá (ilha do Capão) casei com 
Sebastião, que era mais velho e já era viúvo (hoje falecido). Antes morava 
confronte a Ilha, onde agora é Gabriel Andrade. Morava com pai, que 
também é parente do Velho Pedro (ancestral mais antigo). Nesta época lá 
tinham mais de 12 casinhas. Uns venderam baratinho, não teve jeito. Como 
fez pai que vendeu e jogou tudo fora acompanhando mulher. Fomos para o 
Paraná, Jundiaí. Chegou lá não arrumamos onde ficar e tivemos que voltar 
sem nada, com ajuda dos outros. 

No tempo do Pedro velho cada um trabalhava por si vivendo da roça. 
Ficamos oito meses no Paraná e voltamos. Cada um voltou procurando um 
jeito de viver. Eu tinha mais ou menos 12 anos. Depois, disso vim morar com 
o velho Vicente que era viúvo (Joaninha, Ilha do Capão, junho de 2008). 

 

O recontar de antigos despejos é uma forma de reafirmação de direitos que foram 

desrespeitados no passado. Sentado na porta do seu barraco no acampamento o Velho 

Zé Preto narrou as estratégias utilizadas pelos Mirone na formação da fazenda Casa 

Grande, que está em demanda na justiça agrária e, também, sendo requerida pelo 

Quilombo da Lapinha como parte do seu território: 

Quando eu cheguei aqui tinha os moradores, do barracão para cá, para esse 
lado tinha os morador. Quando eu cheguei aqui (50 anos atrás) era Zé Ozório, 
ali tinha Chico Ruim, Antônio Vermelho, Inocêncio, Fernando,  Izído. Zé 
Ozório que era morador ali, aqui era de Fortunato. A casa deles era bem ali. 
Tinha a casa da Velha do finado Bernardo, lá era finado João Pedro, onde 
está Tonico e Firmino onde está Mário Guerra hoje. Eu conheci isso tudo ai. 
Se eu for contar ainda digo de quem foi essas fazendas ai tudinho. Ainda sei. 
Aquilo lá foi dos Pacila pegado com Tó. Aqui perto, do toco do Tamburil 
para baixo era do Pracide, que o velho Mirone comprou, o de cima era do 
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finado Zé Lage o Velho Mirone não comprou. Essa aqui que tem os barracos, 
que tem o pé de brauna para lá era de Porfilho e João Virgílio. Agora Porfilho 
e João Virgílio foram para São Paulo e encarregaram Dr Olimpio. Nessa 
época Bidu Velho era Juiz de paz. Bidu mais Dr. Olimpio coligou, fizeram 
uma muvucada, pegaram e venderam essa fazenda para Zé Mirone, mas não 
tem escritura não. Dr Zé está dizendo isso ai, mas aquilo mas ele não tem 
escritura não. Dr. José é porque é carrudo meteu a carra! Levou comprador 
em Januária, sem saber para quê! Ele fica falando, mas ele está sabendo. Essa 
terra não tem documento nenhum, documento velho não! Tem não! (O que 
aconteceu com esse povo?) desses tem poucos vivos. Chico Ruim e Zé 
vermelho que estão na ilha, os outros morreram. O povo que toda vida foi 
gente daqui é o povo de Firmino de João Pedro, marido de Leonor que é 
cega. (...) Já morou muita gente ai. Ai o fazendeiro deu despejo, gente ruim. 
Aqui mesmo quando o Mirone deu despejo eu ajudei o povo a atravessar 
(para a ilha da Ressaca), era muita gente (Velho Zé Preto, Acampamento Rio 
São Francisco, maio de 2008) 

 

Além de receber famílias despejadas ao seu entorno, as ilhas receberam famílias 

expulsas de regiões um pouco mais distante, como é o caso de famílias que vieram da 

beira da lagoa de Mocambinho e da beira do rio Verde Grande para estabelecerem-se na 

ilha da Ressaca, como conta Pasim:  

Vivia na Baixa da Areia, mas o prefeito de Manga correu com nós de lá. 
Desobrigou nós tudo. Minha mãe apaixonou e morreu. Ele pegou um homem 
lá e bateu, correu com nós tudo, era muita gente. O Nome dele é Silvino 
Bonifácio, hoje vive em Tocantins. Lá hoje está largado, com mato. Tá fácil 
de voltar. Nasci e criei lá. Lá foi um parente que deu para meu pai, 26 
alqueires. Deixou meu pai na terra, mas levou a escritura. Tempo depois, 40 a 
50 anos apareceram uns donos de araque e ai ele vendeu para o Silvino 
Bonifácio, vendeu obrigado, que ignorou com o pessoal lá. Alguns 
receberam. Nós, eu e minha mãe não recebemos nada. Depois nós mudamos 
para o barreiro perto de Zé de Cocó. Espalharam todos. Muitos mudaram 
para Belo Horizonte, muitos matados em Belo Horizonte. Silvino está em 
Tocantins. A pouco veio falando em candidatar (Pasim, Ilha da Ressaca, abril 
de 2008). 

 

Estes deslocamentos pelo território regional evidenciam a busca pela terra “livre”, que 

no imaginário coletivo regional pode ser compreendido a partir de um mote muito 

utilizado, “eta mundão sem cancela!”. Ao se perder terra em um lugar, como o mundo 

não tinha cancelas, ou seja, não era integralmente repartido entre donos, era possível se 

fixar em terras de ninguém. Entretanto, o processo de modernização conservador da 

agricultura brasileira nada deixou “livre”, a não ser as ilhas nas margens do rio São 

Francisco e as “terras de santo” no interior do vale do rio Verde Grande e outras áreas 

da região e do país, como mostra Costa (1999) no caso de Brejo dos Crioulos e Neri 

(2008) no caso de Agreste. Mas, há o estudo clássico de Almeida (1987/1988) no caso 

da situação agrária no norte do país, que informa o reconhecimento de “terras de índio”. 
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Pelos relatos percebe-se que após sucessivos deslocamentos muitas famílias se 

estabeleceram nas ilhas, onde buscaram reconstruir vínculos, criar os filhos e viver no 

interior das redes de relações sociais que lhes dão sustentação. Nesta perspectiva, como 

lugar acessível às famílias despejadas, as ilhas se tornam um porto final, um lócus de 

acolhimento dos mais fracos, que resistem: 

Morei em brejinho quando moça, antes do Gabriel Andrade, depois morei 
onde hoje é Air Vierira, no Imbari, na quarta casa. Depois mudei para 
Mucuge e Itacarambi. Depois voltei, criei minha família aqui, no capão 
(Dazinha, ilha do Capão, julho de 2008).  

Antes de vir para cá a gente morava no lado de lá no Dr. Gabriel42. Neste 
tempo era o Mundico que vendeu para Zé Macedo, que vendeu para o 
Gabriel. (E porque você veio para cá?) Mundico não incomodava com pobre, 
mas Zé Macedo não queria agregado. Nem indenizou. Por isso nós mudamos. 
(De onde o senhor é?) Sou de Carinhanha, mudei primeiro para a Ilha da 
Ingazeira. Nesta época padrinho meu era fazendeiro. Entrava garrote bravo 
pai avisava. Não deu jeito, pai deu de mudar. O que meu pai fez, que deu 
ordem para mim eu acompanho (Domingos Carneiro, Ilha da Ressaca, junho 
de 2008).  

 

A drenagem das vazantes com recursos do PROVÁRZEAS propiciou ao fazendeiro 

ampliar sua área de fazenda sob terras de marinha que vinham sendo historicamente 

utilizadas pelas populações negras. Em sua transumância, como já informado 

anteriormente, eles se deslocavam pela terra firme com suas lagoas e os baixios no 

período das secas. O sistema tradicional de plantio em terra firme e em terra de vazante 

é, então, desestruturado, ao mesmo tempo em que as famílias perdem o acesso às terras 

de marinha onde viviam e reproduziam suas vidas. Há, então, o deslocamento para as 

terras “livres” que no caso, são as ilhas do rio São Francisco. Os barranqueiros das 

margens do grande rio, ainda que perdendo o território tradicional e o acesso às lagoas, 

permaneceram vazanteiros nas ilhas e nas beiradas do rio, como é o caso da 

comunidade do Pau de Légua. 

Num contexto mais amplo, os deslocamentos informam o estabelecimento de relações 

de solidariedade entre diferentes grupos negros vazanteiros e colocam em evidência 

características culturais como o nomadismo e a abertura ao chegante. Por outro lado, os 

relatos explicitam também o desejo de manutenção de vínculos com o lugar de origem e 

restituição de antigos laços sociais rompidos em função do deslocamento compulsório. 

                                                 
42 Gabriel Andrade é um dos fundadores da empresa Andrade Gutierrez. (fonte: site 

http://ademi.webtexto.com.br/index.php3 acessado em 19/09/2008 à 08:18 h) 
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Os outros filhos estão em São Paulo. Mexe tudo com fazenda, mansa gado, 
serviço de roça Uns meninos muito bom. Fico com saudade deles. Eu falo 
para Deus abençoar, essa terra sair para eu fazer uma casinha. Eu quero esses 
filhos tudo aqui, rodeado, as casinhas enfileiradas uma atrás da outras. Eles 
falam que se sair a terra eles vêm embora. Tem deles que dana, que nos 
estamos sofrendo, que não é para ficar deste jeito. Mas no futuro vai ser bom. 
Eles reclamam, mas se sair eles vêm. (Dona Isabel, Acampamento Rio São 
Francisco, abril de 2008). 

 

O modo de vida vazanteiro se mantém na tensão entre a permanência de alguns 

membros e a intensificação de estratégias como êxodo rural, a intensificação das 

relações de trabalho com as fazendas e a intensificação da migração sazonal para o corte 

da cana em São Paulo, para a colheita do café no Triângulo Mineiro, para a colheita do 

feijão no Noroeste de Minas e para outras atividades pecuárias em qualquer lugar do 

país onde exista demanda de mão de obra rural. As mulheres preferem ofertar-se como 

mão de obra doméstica em Brasília e Belo Horizonte.  

Cabe salientar que o norte de Minas constitui-se como um bolsão de trabalhadores 

rurais que atendem às atividades agropecuárias em qualquer região do país, dada a sua 

posição geográfica no contexto nacional. O norte de Minas se conecta com o centro-

oeste, como o nordeste e como os demais estados do sudeste propiciando que os 

membros das famílias rurais excluídas dos benefícios gerados pela modernização 

conservadora da agricultura se desloquem entre suas parcelas de terra e o emprego 

sazonal onde ocorra demanda por trabalhador rural. Estes trabalhadores utilizam os 

recursos financeiros recebidos como pagamento para construção de casa, para a 

manutenção das famílias, para a aquisição de cabeças de gado, para a aquisição de 

direitos nas ilhas, para a aquisição de motocicleta e para aquisição de casas nas cidades 

e povoados. As famílias conjugam a produção agrícola e pecuária de pequeno corte 

realizadas nas áreas em que se encontram situadas com os recursos amealhados no 

trabalho agrícola sazonal. 

Na região do Pau de Légua o processo de expropriação e de formação da fazenda de Air 

Vieira se caracterizou pela imposição de uma nova relação com a terra e pela 

desarticulação da vida social que articulava as três localidades entre si e com a região do 

entorno: Imbari que se situava numa região de brejo, a Lavagem que se localizava ao 

entorno da lagoa de mesmo nome e Pau de Légua que se estendia da beira do rio até a 
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lagoa43. A ação envolveu a expulsão violenta dos moradores e o apagamento dos marcos 

da antiga ocupação, com a implantação da sede da fazenda sobrepondo as antigas 

moradias da lagoa da Lavagem e a substituição do nome da lagoa da Lavagem para 

lagoa da Prata. 

Air Vieira veio atentando Darli até vender, foi um custo. De uma hora para 
outra chegou o gerente com o trator. O tratorista perguntou: onde quer que eu 
passe e saiu desmanchando tudo (passou por cima das casas). Prometia bater 
na gente. Trazia gente de fora. Era carrasco. O filho Gualco atirava nos 
pescadores, graças a Deus nunca acertou ninguém. (...) Na lavagem tinha 
uma fileira de casas, tinha escola. Uma légua para cima tinha o Imbari, ficava 
a meia légua da rodagem. Velho Pedro e Francisco permaneceram lá até 
morrer. Da Lavagem o povo saiu porque não quis acostumar com as normas 
dele. Eles já tinham seu sistema de trabalho. (Como foi que eles saíram?) 
Eles davam um agrado, só as telhas e as pessoas saíam (Zé Roque, Pau de 
Légua, abril de 2008).  

Onde hoje é a sede era uma vila. Tipo colônia. As casas eram distantes e de 
taipa. Quando eu conheci eles já moravam lá, eram parentes. Tinha Jacinta e 
Seu Martim, Quilois, Seu Raimundo, Delicio, Chico Neto, Joana e filhos, 
Arnaldo, Zé (José), Tião, Antônio Relâmpago Antônio Jaguê, As Marianas e 
tinha mais moradores. O lugar chamava Lavagem, tinha a lagoa e o pessoal 
trabalhava, pescava e criava bode. Perto do Morro da Santa tinha um pilar 
com a Santa. Era tradição passar na Santa, rezar, fazer o sinal (Nonato, Pau 
de Légua, abril de 2008).  

Nós saímos de lá correndo porque eles (polícia) chegaram lá e disseram que 
tinha que sair. Ai tinha um amigo nosso lá falou: não moço esse povo aqui é 
trabalhador. Então eles falaram que a gente pegasse as nossos coisas e fosse 
para o outro lado. Tinha outro vizinho, João Barbosa, eles derrubaram a casa 
deles todinha, derrubaram a casa de outro vizinho, compadre Dé. E nós 
viemos para cá sem Nada. Nos não íamos brigar com eles (Nica, Pau de 
Légua, abril de 2008). 

 

Com o despejo os antigos moradores passaram a buscar um novo lugar para se 

estabelecer nas redondezas, muitos se transferiram para as áreas urbanas de Matias 

Cardoso e Manga, para os povoados de São Bernardo e Rancharia.  Alguns buscaram 

também acesso aos terrenos na ilha da Ressaca. Na beira do rio as poucas famílias que 

permaneceram tiveram que sair com a cheia de 1979, que cobriu completamente 

plantações e casas. No Imbari, permaneceram apenas alguns moradores mais velhos, 

porém seus descendentes foram cerceados nas suas estratégias produtivas. Desta forma, 

a permanência das famílias foi progressivamente inviabilizada. 

Maioria do povo que saiu foi para Manga, projeto das casinhas. Prefeito 
sorteou, eles foram para lá. Aqui ficou sendo só pasto. (...) Eu também tenho 
ilha lá na Ressaca (ilha). Trabalho aqui e lá. Meu lugar e apegado com Rosa. 

                                                 
43 O nome Pau de Légua tem como origem a presença de uma árvore antiga que demarcava a distancia 

entre a localidade e a cidade de Manga e que servia como referência de distancia, porque ficava a 
exatamente uma légua de distancia da cidade de Manga e por isso o nome Pau de Légua. 
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Quando sai daqui em 1979 comprei um pedaço lá na mão de Massu. Ele 
também é posseiro aqui. Inclusive o pessoal da ruralminas documentou lá. 
Mexo aqui e lá (Zé Roque, Pau de Légua, abril de 2008).  

Eles fizeram promessa de dar casa e recompensa na rua e falaram que se 
ficasse não podia cortar um pau, não podia fazer nada. Como era a época do 
Coronelismo eles saíram sem direito a nada (Lindemberge, Manga, maio de 
2008) 

 

No dizer dos moradores houve caso de famílias que “desatinaram”, porque migraram 

para outras regiões e acabaram perdendo as referências, o vínculo com o lugar e com 

parentes que permaneceram na região. 

Algumas famílias do antigo Pau de Légua em função do despejo realizado pelo 

fazendeiro em 1973 se deslocaram para a cidade de Matias Cardoso e começaram a 

retornar após a cheia de 1979. No entanto, estas passaram a ser pressionadas pelo 

fazendeiro e seus jagunços e impedidas de acessar as lagoas, as áreas de extrativismo e 

criação na solta. Ficaram limitadas nos seus deslocamentos e cerceadas nas suas 

estratégias produtivas. Passaram a viver restritas aos espaços da beira do rio, voltando-

se para a pesca que hoje desempenha um papel central na estratégia de reprodução 

material do grupo. A pressão exercida pelo gado também contribuiu, dificultando a 

permanência das famílias. 

Despejo aconteceu em 1973.  Tinha 10 anos. Há 35 anos atrás. Ficou só uma 
família lá e as outras se espalharam. Começamos a voltar depois da enchente 
de 1979. Jurandir em 1982, Rosemiro em 1979, depois de 1979. Zé Guerra 
chegou também em 1979. E de lá para cá foi Chegando gente. Depois 
puseram vigia, corrigindo, ficava andando e não deixava a gente pegar nada. 
Antes de por a cerca não tinha como plantar nada, o gado comia tudo. 
Quando voltamos Air Vieira falou que era para ficar só no que era da 
marinha, que não entrasse (Nica, Pau de Légua, abril de 2008). 

 

Com a mudança de foco dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e incorporação 

progressiva de práticas assistencialistas, as iniciativas de resistência das populações 

subalternas na terra ou a luta pela indenização e pelo assentamento em outra área, 

passaram a ser apoiadas pela Comissão Pastoral da Terra instituída na região pela 

Diocese de Januária. Posteriormente, fruto deste processo foi que se constituiu uma 

associação regional de Vazanteiros sediada em Itacarambi, que busca dar visibilidade à 

demanda por terra e direitos territoriais das famílias vivendo nas ilhas e vazantes do São 

Francisco. Enquanto os direitos trabalhistas são buscados em parceria com os Sindicatos 

de Trabalhadores Rurais dos diferentes municípios.  
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O retorno das famílias após a enchente de 1979 significou uma nova ocupação, levando 

progressivamente a uma reorganização territorial. A localidade Imbarí permaneceu 

apenas na memória e a lagoa da Lavagem foi convertida em sede da fazenda, em lugar 

de acesso proibido em função da vigilância sistemática do fazendeiro que se utilizava de 

arma para perseguir pescadores em transito pela lagoa. Mesmo sob ameaça de vida o 

vínculo com a lagoa da Lavagem, valorizada como lugar de recursagem, de busca de 

alimentos e produtos em períodos de escassez se manteve de forma dissimulada. Donde 

se apreende a centralidade e o simbolismo deste lugar para os grupos. 

Desde a antiguidade é assim, muita gente sobrevive da Lagoa da Lavagem, é 
o refrigero do povo de Matias. É isso mesmo, quando o rio está ruim refrigera 
no outro lado, na lagoa. É assim quando não está dando nada no rio vai para a 
lagoa. (...) Se não tivesse a lagoa o povo passava fome. Depois quando o rio 
volta a dar peixe, larga, porque tem a consciência. Quando o rio tem peixe 
ninguém vai lá (Zé Roque, Pau de Légua, abril de 2008) 

 

A desestruturação das estratégias produtivas em decorrência do despejo levou as 

famílias a novo arranjo que consistiu em estabelecer moradias nos espaços urbanos das 

cidades de Matias Cardoso e de Manga o que possibilitou o acesso à escola e alguma 

oportunidade de trabalho. A pesca, que já era uma atividade importante, assumiu uma 

maior centralidade nas estratégias de geração de renda com muitas famílias buscando 

junto à Colônia de Pescadores de Januária a regulamentação de vários dos seus 

membros, tanto homens como mulheres e jovens como pescadores artesanais 

profissionais.  

A atualização de áreas do outro lado do rio, com as terras de vazante nas margens do 

município de Manga tem viabilizado os plantios de secas e de águas, a criação de 

porcos e de galinha, bem como a manutenção de roças e de pomares são utilizados para 

o auto-abastecimento familiar, prioritariamente. Ocorre, também, a comercialização de 

parte da produção aos moradores da cidade e aos donos de restaurantes. Com a 

intensificação da pesca recreativa na região os vazanteiros de Pau de Légua, que portam 

carteira profissional, passaram a trabalhar também como guia de pesca.  

 

Para encerrar esta seção faz-se necessário interpretar todas estas informações históricas 

narradas por membros das comunidades estudadas, selecionadas de estudos e livros de 

história à luz do conceito de territorialização de Pacheco de Oliveira (1998) que utilizo 
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para construir minha compreensão sobre as sociodinâmicas ambientais das populações 

negras do Quilombo da Lapinha e dos Vazanteiros do Pau de Légua.  

Neste percurso, foi possível observar que a criação de nova unidade sociocultural 

mediante o estabelecimento de identidade diferenciadora quando as populações 

subalternas passaram de pequenos proprietários, posseiros e agregados para serem 

autoafirmadas como moradores. Mas, principalmente, emergiu no cenário a categoria 

trabalhador rural em decorrência da articulação da população expropriada que busca um 

canal institucional para reivindicar seus direitos. A instituição que os acolheu foi o 

sindicato dos trabalhadores rurais, mas dado o deslocamento de sua ação de luta pelo 

direito à terra para o assistencialismo vinculado aos direitos trabalhistas, parte da 

população procurou outros canais de defesa dos seus direitos, principalmente a 

Comissão Pastoral da Terra que foi implantada pela Diocese para o atendimento às 

demandas da população expropriada. Mas, também, se instituiu legalmente a categoria 

vazanteiros com a criação de uma entidade que os representasse nas relações dos seus 

membros com a Marinha do Brasil e com os organismos de estados.  

Assim, em termos étnicos, além do reconhecimento dos Xakriabá como indígenas pelo 

governo brasileiro, através da FUNAI, fixou-se no cenário jurídico regional o grupo 

étnico vazanteiro com a criação de uma associação que os representa. Com esta 

associação englobando os interesses e demanda das categorias de lameiros, 

barranqueiros, beiradeiros, entre outras, embora estas diferenciações, continuem 

coexistindo e aflorem à medida que os grupos passam a serem interpelados sobre suas 

práticas, saberes e conhecimentos.  

Os mecanismos políticos especializados que produziram a territorialização no período 

partiram do próprio Estado-Nação em seu projeto de modernização da economia 

brasileira, seja por meio do Estatuto da Terra que propiciou concentrar ainda mais as 

terras nacionais e a transformação das fazendas em empresas rurais, seja a emergência 

de projetos de colonização e irrigação pelo Instituto Nacional de Colonização e, 

posteriormente, pela RURALMINAS e pela Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco – CODEVASF, seja pelos incentivos fiscais e incentivos financeiros 

da SUDENE e por recursos de programas do governo federal como o PROVÁRZEAS e 

o PROHIDRO. Os fazendeiros e empresas rurais se utilizaram fartamente desses 

mecanismos políticos especializados e transformaram a economia regional, 

aprofundando a ruptura entre as categorias sociais do sistema produtivo existente, 
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afastando, ainda mais, fazendeiros e trabalhadores rurais assalariados, dado que, em 

função do despejo deixaram de existir agregados no interior das fazendas. Essas 

populações recorrem às redes de relações buscando amenizar os impactos decorrentes 

das expropriações e dos despejos e, em termos políticos especializados, buscam 

advogados e entidades dos trabalhadores rurais que se constituem neste processo. 

Assim, o acesso aos direitos passa a ser judicializado. A justiça é um espaço de direito 

que no imaginário social regional está vinculado às elites e com nenhum ganho para as 

camadas inferiores, sendo por isto, pouco acessada. Até que a CPT é criada e dá início à 

vinculação das populações subalternas a processos judiciários.  

Cabe salientar que foi criado pelo governo federal o Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor – PAPP integrado ao Projeto Nordeste que objetivava vincular a população 

rural aos organismos de estados para acesso a créditos individuais em bancos oficiais, a 

financiamentos coletivos através de entidades que passaram a ser criadas intensamente 

neste período por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social – SETAS e a 

assistência técnica por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais - EMATER/MG. O papel deste programa foi, sobretudo, de 

amenização dos impactos gerados pelas outras ações do governo no âmbito da 

modernização conservadora da agricultura brasileira. 

Quanto ao controle social sobre os recursos ambientais, migraram das mãos das 

populações locais para as mãos de órgãos do governo, como a RURALMINAS que 

reorganizou a estrutura fundiária regional excluindo da nova formatação as pequenas 

parcelas de terra ocupadas por posseiros e transferidas para as mãos de empresas 

agropecuárias que se utilizaram da grilagem de terra para expropriar violentamente os 

direitos da população subalterna. Essa, no primeiro momento acolheu os novos 

ocupantes e colaborou, como empregados no processo de instalação de um novo sistema 

de produção, mas posteriormente sofreu os impactos de perda de acesso a vazantes, 

brejos, baixios, lagoas, matas e demais espaços da antiga territorialidade. Com o passar 

do tempo, distanciados dos lugares onde reproduziram secularmente a vida familiar 

acompanharam os recursos ambientais serem degradados. Presenciaram as árvores 

serem transformadas em carvão, as vazantes em pastagens, as lagoas em represas 

destinadas a abastecer pivôs centrais e irrigar as áreas de agricultura para exportação. 

Com impacto sobre as águas do rio São Francisco que teve sua vazão diminuída e 
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passou a sofrer com a poluição e diminuição dos peixes, dos animais aquáticos e 

silvestres.  

Hoje, o controle de recursos ambientais por parte das comunidades estudadas ocorre em 

pequenas áreas, sempre restringido pela legislação ambiental e pelos órgãos ambientais. 

Assim, neste período, aqueles que se consideram parceiros da natureza foram 

transformados em agressores da natureza. E, contribuiu para tanto, a presença constante 

da polícia florestal e de funcionários de organismos ambientais sobre os espaços 

coletivos.  
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Tempo das empresas, dos parques e dos territórios étnicos  

 

O processo de territorialização atual possui três dinâmicas distintas que imbricam entre 

si e estão relacionadas à territorialidade anterior, apesar da dinâmica vinculada aos 

territórios étnicos constituir-se como a novidade nas atuais territorializações brasileiras. 

A separação entre estes dois processos é, sobretudo, um recurso de escritura para 

facilitar a narração da historicidade da territorialidade quilombola e vazanteira. A 

primeira dinâmica tem início no final da década de 1990 quando são direcionados 

recursos públicos em grandes proporções para os segmentos empresariais dos projetos 

Jaíba. Neste momento, os programas governamentais voltados para intensificação da 

lógica produtiva moderna associada à “revolução verde” estimulam a produção em 

escala para o atendimento de mercado agroindustrial internacional, contribuindo com a 

consolidação das transformações capitalistas na região.  

Na perspectiva dos grupos tradicionais estudados há uma redução de oportunidades de 

trabalho nas áreas ocupadas por empresas agropecuárias no entorno das comunidades o 

que dá origem a novas ondas migratórias que impactam, ainda mais, a dinâmica social 

dos lugares.  

Paralelamente, há também um crescimento de organizações e iniciativas de resistência 

articuladas em torno de redes sociais do norte de Minas que passam a valorizar as 

potencialidades do cerrado e da caatinga e a racionalidade dos grupos rurais que 

afirmavam suas identidades em contraposição uns aos outros. Estas redes sociais se 

posicionam contrárias à lógica desenvolvimentista hegemônica e passam a dar 

sustentação aos processos políticos de afirmação de direitos dos grupos rurais que, a seu 

modo, também se posicionaram frente à modernização conservadora da agropecuária 

regional.  

As empresas que ascendem no cenário regional se vinculam à dinâmica de expansão do 

Projeto Jaíba que com recursos públicos ampliou o perímetro irrigado em cem mil 

hectares. Esta ampliação ocorreu em diferentes etapas, a partir do projeto Mocambinho. 

Os órgãos governamentais realizaram esforços com vistas a atrair segmentos 

empresarias e subsídios. São negociados investimentos e elaborados projetos técnicos 

por empresas como Ometto, Agroceres, Agrivale, Gabriel Donato Andrade, Agronorte, 
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Mirone, entre outros, para a área irrigada e de sequeiro, bem como, voltados para as 

grandes obras de infra-estrutura que se estendem até 1988. Com o início da Etapa I 

ocorre a redução da atuação da RURALMINAS e ampliação das responsabilidades da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco – CODEVASF (RODRIGUES, 

1998). 

 

 
Figura 06: Monocultura irrigada,  entorno do Parque Estadual da Mata Seca. 

Fonte: Foto aérea, sobrevôo IEF, Promotoria da Bacia do São Francisco e Promotoria de Manga, 2007. 

 

À medida que as empresas se estabeleceram, definiram seus limites e implantaram seus 

sistemas de produção. Com a demanda intensiva pela mão de obra dos lavradores não se 

mantendo, o que impôs aos moradores da redondeza a ampliação das distâncias em seus 

deslocamentos e a submissão a relações de trabalho cada vez mais precárias. 

No tempo que tinha serviço nas fazendas tinha muita gente vivendo na 
comunidade, depois parou e a “opção” foi sair para trabalhar fora. Antes 
tinha torneio no campo de futebol direto, tinha muito movimento aqui. (Dona 
Maria, Várzea da Manga, julho de 2008).  
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Resultando na baixa remuneração e no predomínio do trabalho temporário assentado 

sobre relações informais, propiciando emergir no cenário regional a figura do bóia fria.  

 

 

 

Como bóias frias, as populações negras tiveram suas estratégias familiares 

vulnerabilizadas ainda mais, em decorrência da instabilidade das ocupações, da falta de 

reconhecimento de seus direitos trabalhistas e por outro lado pela supressão dos 

vínculos com os antigos donos de terra, que em suas estratégias de troca de favores, 

propiciavam acesso aos recursos necessários à reprodução familiar em melhores 

condições que as do período atual.  

No passado tinha muita fartura de alimento.  Trabalhei na CAUÊ44 e 
Agrivale45. Na colheita de feijão e milho eles davam para gente aproveitar 
depois que tirava a colheita com a máquina, a gente entrava colhendo. Teve 
vez que um senhor colheu quinze sacos de milho. Só eu colhi três sacos, comi 
e dei para os meus. Depois passaram a dar na meia e depois mudaram os 

                                                 
44 Empresa do Grupo Cauê, hoje registrada com ICIL - Industria e Comércio Itacarambi. Situada na 

margem esquerda do São Francisco no município de Itacarambi. A fazenda Sertões de propriedade do 
grupo ICIL possui licença junto à Agência Nocional das Águas para extração do São Francisco de 
água para irrigar 1.600 hectares. 

45 Hoje SADA, um dos principais grupos Agroindustriais dentro do Projeto Jaíba, ocupando área 
aproximada de cinco mil hectares o que corresponde à totalidade em área irrigada do Perímetro 
Irrigado do Gorutuba. 



 174 

plantios. Hoje na Cauê é banana e na Agrivale estão desmatando para plantar 
mais cana.  (Efigênia , Várzea da Manga, julho de 2008). 

 

Essa dinâmica foi observada anteriormente por Moura (1998) ao estudar a mudança nas 

relações entre fazendeiros e lavradores decorrentes da expansão capitalista na região do 

vale do rio Jequitinhonha. 

Apóiam-se nesta leitura as afirmações discursivas das redes sociais regionais, as quais 

informam que os recursos públicos investidos no sentido de transformar a lógica 

produtiva regional não trouxeram benefícios para as famílias do lugar, mas foram 

fundamentais para estabelecer as grandes empresas e uma outra dinâmica produtiva. Ou 

seja, se antes predominava na região uma agricultura autônoma, voltada para o 

abastecimento familiar e capaz de produzir excedentes para o mercado, a partir da 

expansão dos grandes empreendimentos, como afirma Rodrigues (2008), a região se 

inseriu na divisão internacional do trabalho submetendo os grupos subalternos rurais à 

condição de reserva de mão de obra para o capital. 

O tempo das empresas se caracterizou, por um lado, pela consolidação de sistemas 

produtivos cuja produção é destinada ao mercado internacional. Estes seguimentos 

vieram de outras regiões do país atraídos pela disponibilização de recursos públicos para 

usufruto empresarial, seja o acesso à terra e ao Perímetro Irrigado do Jaíba, seja a 

financiamentos com juros subsidiados pelo sistema bancário governamental.  

E, por outro lado, o tempo das empresas se caracterizou pela desarticulação das 

atividades produtivas de algumas fazendas formadas no período anterior e que foram 

favorecidas pelos financiamentos públicos disponibilizados pela SUDENE. É o caso, na 

margem direita, da fazenda de Air Vieira que depois de deslocar o seu maquinário e o 

seu rebanho para outra propriedade no estado, foi colocada à venda na década de 1990. 

Inicia-se, então, a estratégia da especulação imobiliária por parte dos fazendeiros norte 

mineiros que passam a vender ou arrendar suas propriedades para terceiros, 

principalmente, paulistas que ampliam suas atividades produtivas para a região.  

A fazenda Casa Grande, situada na margem direita, tem um histórico semelhante. 

Paralisada há quinze anos, mantém apenas um empregado que mora na casa sede e que 

planta para sustentar a própria família reproduzindo-se, desta forma, nos moldes 

tradicionais.  
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As estratégias produtivas e reprodutivas dos grupos subalternos, em contraposição, 

passam a ser redesenhadas com maior complexidade e maior vulnerabilidade. O acesso 

aos recursos naturais são ainda mais restringidos em decorrência da fiscalização, cada 

vez mais intensa, das áreas das fazendas e das áreas das unidades de proteção ambiental 

que emergem no cenário. Há também a diminuição das oportunidades de trabalho junto 

às fazendas, que impõe o surgimento e a intensificação da migração sazonal.  

Essa é uma prática social que se constitui como uma estratégia subalterna com duas 

dinâmicas, de um lado, a busca de renda para garantir a reprodução familiar que é 

utilizada principalmente pelas famílias consideradas mais fracas, e por outro lado, como 

forma de constituir uma reserva de valor a ser utilizada posteriormente em momentos 

específicos, como informado no primeiro capítulo. A migração sazonal nesta segunda 

forma substitui a criação de gado, dado que já não existe área suficiente para sua criação 

à solta e a criação intensiva é uma impossibilidade para os vazanteiros dada as 

restrições de terra sob sua posse. Essa forma ocorre, sobretudo, para as famílias 

consideradas mais fortes.  

A migração definitiva se intensifica, saindo as jovens, principalmente, para Brasília e 

Belo Horizonte onde se fixam como empregadas domésticas e os jovens para São Paulo 

devido à maior oportunidade de emprego, nas áreas rurais e na construção civil. E, por 

fim, o deslocamento, cada vez mais frequente, de membros das famílias na própria 

região.  

Como o foco da escritura deste processo de territorialização foi colocado nas três 

dinâmicas que imbricadas produziram transformações para a produção de identidade 

étnica diferenciada com a reelaboração da cultura e da relação com o passado, a 

emergência de novos mecanismos políticos especializados e a redefinição do controle 

social sobre os recursos ambientais, não instrumentalizei minha escritura até aqui pelas 

quatro dimensões do conceito de Pacheco de Oliveira (1998) que passo a fazer para 

encerrar cada um dos tempos. 

No tempo das empresas, em síntese, há a emergência de categorias sociais, mas que não 

se constituem como identidade étnicas diferenciadoras. É neste período que são 

implantadas na região as práticas de contratação de diaristas que levam suas comidas 

para o local de trabalho, ou seja, os bóias frias. E, por outro lado, é neste período que 

intensifica o processo de migração sazonal a partir do aparecimento da figura do gato 

que passa a arregimentar mão de obra disponível para o atendimento da demanda de 
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trabalhadores rurais nas áreas de implantação de eucalipto no Sudoeste da Bahia, nas 

áreas de cultivo de café, principalmente no Triângulo Mineiro e Sul de Minas, nas áreas 

de cultivo de cana em São Paulo e nas áreas de cultivo de feijão no Noroeste de Minas. 

A partir deste período, anualmente, centenas de membros das comunidades rurais do 

norte de Minas se deslocam para estas regiões onde ofertam sua força de trabalho. 

Passando a região, assim, a constituir-se em um espaço privilegiado de reserva de mão 

de obra rural para os empreendimentos agropecuários e urbanos brasileiros. 

Os mecanismos políticos especializados que emergiram no cenário regional neste 

período foram principalmente financiamentos públicos para a implantação de projetos e 

programas vinculados à atividade agroexportadora. No caso dos financiamentos, o mais 

relevante foi a consolidação das áreas de irrigação no projeto Jaíba realizadas com 

recursos do Banco Mundial e com recursos nacionais dos governos federal e estadual. 

Em termos de programas federais foram, principalmente, o PROVÁRZEAS e o 

PROHIDRO para os empresários e o PAPP para atendimento aos segmentos de 

pequenos agricultores familiares.  

Com a consolidação da irrigação na região da Jaíba, ocorreu a redefinição do controle 

social sobre os recursos ambientais que passou das mãos dos fazendeiros para as mãos 

da CODEVASF e para as mãos dos empresários que instalaram seus empreendimentos 

agropecuários nas áreas do projeto Jaíba e se transformaram em empresas 

agroexportadoras. As populações locais sofrem o impacto do cerceamento do acesso aos 

recursos ambientais antes disponíveis abundantes na região e com o cercamento das 

fazendas há o encurralamento dos territórios coletivos em pequenas parcelas de terra 

encravadas entre fazendas. Nestes encraves situam-se a reserva de mão de obra a que 

recorrem os empresários para o desenvolvimento de suas atividades agropecuárias. 

Neste momento, emergem nas coletividades a saudade dos tempos antigos considerados 

como tempos de fartura, de festividades, de compartilhamentos e de coletivizações de 

atividades. A partir do saudosismo, as populações começam a elaborar leituras críticas 

da própria realidade em que se encontram inseridas. Tem início um processo de 

comparação entre o presente e o passado, a partir da qual há incipiente posicionamento 

político que alimenta a busca de possibilidades de melhorias das condições de vida para 

as famílias e para a coletividade. É neste momento que ocorre a articulação dos grupos 

com a CPT do Vale do São Francisco. 
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A segunda dinâmica que se verifica neste processo de territorialização é a sobreposição 

aos territórios tradicionais de Unidades de Proteção Integrais que suscitaram impactos a 

partir da criação e da regulamentação dos parques cujo resultado foi o posicionamento 

político dos grupos negros dos municípios de Matias Cardoso, Manga e Itacarambi. As 

identidades quilombola e vazanteira emergem neste processo, quando estes grupos, 

apoiados pelas redes sociais que, discutirei em seguida, passam a buscar os direitos 

insurgentes de controle sobre os territórios tradicionais.  

Durante o Governo de Fernando Henrique novos investimentos foram mobilizados para 

financiar a implantação da Etapa II do Projeto de Irrigação do Jaíba. No entanto, em 

função dos novos marcos legais no campo ambiental e da existência de um passivo 

ambiental acumulado durante a etapa I, a liberação de recursos financeiros pelo Banco 

Mundial foi condicionada a obtenção da Licença de Operação junto ao Conselho de 

Política Ambiental de Minas Gerais - COPAM.  

Neste momento, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA apresenta à 

Câmara Especializada de Defesa de Ecossistemas – CDB do COPAM a proposta de 

destinar áreas dentro da Etapa II do projeto para a proteção da biodiversidade, com a 

implantação de um corredor ecológico de mil e seiscentos hectares que permitisse a 

comunicação entre áreas no interior do Projeto e o rio São Francisco. Por sua vez, o 

projeto técnico defendido pela CODEVASF propõe a implantação de lotes em área 

contínua e o deslocamento de áreas de reserva para o entorno do Projeto de Irrigação do 

Jaíba. Estas duas propostas divergentes geraram debates e o posicionamento de 

segmentos da sociedade civil do norte de Minas, que expressaram preocupações com os 

impactos ambientais e sociais do projeto. Em decorrência do conflito entre os 

organismos ambientais e o emergente movimento social regional ocorreu a protelação 

da liberação de recursos pelo Banco Mundial (ESTADO DE MINAS, 1991).  

Em 1994, Dalce Ribas representante AMDA e Conselheira do COPAM afirmou, como 

registrado em matéria da Revista Isto é Minas (1994), que “o Jaíba é um erro 

monstruoso e uma fronteira de destruição da cobertura florestal do Estado”. A 

protelação da liberação de recursos financeiros e o posicionamento de entidades 

ambientais e do movimento social regional geraram mal estar e impasses enormes junto 

ao Governo, em função dos US$ 230 milhões de recursos já investidos.  

Posteriormente, o IEF, que também tinha assento no COPAM apresentou uma outra 

proposta para a solução do impasse que deu base a criação de um Sistema de Áreas 
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Protegidas - SAP para o Projeto de Irrigação do Jaíba. Esta proposta era consoante aos 

interesses da CODEVASF, pois criava novas áreas de proteção da biodiversidade fora 

das áreas em expansão do perímetro irrigado. Esta proposta passou então, a ser 

negociada no espaço do COPAM e levou à realização de estudos e pareceres técnicos 

por parte do IEF. Em 2003, a Câmara Especializada de Defesa de Ecossistemas do 

COPAM aprovou criação do SAP Jaíba e concedeu a Licença de Operação para etapa II 

do projeto Jaíba. 

A criação do SAP Jaíba atendeu a interesses dos ambientalistas belohorizontinos que 

buscavam ampliar áreas de preservação no estado, os interesses empresariais visavam 

mobilizar recursos públicos para a área do projeto de irrigação e a interesses 

governamentais que também se esforçavam por garantir novos investimentos públicos 

para o Projeto. Assim, foi destinado um total de aproximadamente 179.878 ha (cento e 

setenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito hectares) como áreas de mitigação à 

degradação ambiental provocados pelos projetos agropecuários situados no Jaíba e 

financiados com recursos públicos. Desta forma, definiu-se um novo desenho territorial 

assentado sobre o paradigma ambiental, que concebe a natureza como algo externo ao 

homem, como objeto que precisa ser protegido do próprio homem e o homem, por sua 

vez, como eminentemente degradador. Decorre desta concepção de natureza e de 

homem, a opção pelas Unidades de Conservação - UC que impõem restrições ao acesso 

e uso de recursos e, em grande medida, o deslocamento da população colocando em 

suspensão suas estratégias de reprodução social (ANAYA, 2006). 

As medidas adotadas constituem-se como medidas compensatórias aos impactos e não 

alteram, nem limitam a perspectiva econômica dos empreendimentos de grande 

impacto. Para Carneiro (2005), as medidas se inserem no “jogo de mitigação” e 

emergem no interior do COPAM em decorrência do seu processo de oligarquização. 

Quando este passou a ser conduzido no imbricamento de três agências, a ambientalista, 

a capital e a tecnoburocracia ambiental. O autor analisa que a concentração do poder 

decisório entre três segmentos da sociedade e a progressiva aproximação entre eles, 

transformou adversários em cúmplices, o que ampliou as possibilidades de consenso e 

de atendimento dos interesses destes segmentos em detrimento de outras categorias 

sociais não representadas no Conselho.  
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Figura 07: Área da fazenda Andrade Gutierrez, incorporada ao Parque Estadual da Mata Seca. 

Fonte: Sobrevôo IEF, Promotoria da Bacia do São Francisco e Promotoria de Manga. 

 

Por um lado, o ordenamento ambiental verificado no período incorporou diversos 

espaços degradados pelas fazendas que se formaram com a expropriação de territórios 

tradicionais das populações locais, com a expulsão das famílias vazanteiras e pela e 

incorporação de terras devolutas. Assim, com a intervenção do Estado áreas 

expropriadas e degradadas foram elevadas ao status de Unidades de Conservação. Para 

os empresários rurais que usufruíram de benefícios públicos na exploração de recursos 

naturais abundantes, a criação destas Unidades têm significado a valorização de suas 

propriedades e viabilizado suas estratégias de especulação imobiliária. Uma vez que a 

negociação com o Estado, com vistas à regularização dos parques, vem propiciar que os 

fazendeiros se capitalizem, com a venda à vista de grandes extensões de terra, mais uma 

vez, mobilizando recursos públicos em grandes proporções.  

Por outro lado, a criação de UPI’s sobrepostas aos territórios tradicionais gerou novos 

impactos sobre os grupos tradicionais, que desconsiderados e desqualificados pelo 

órgão ambiental no processo de implantação do SAP Jaíba. Os ambientalistas, em geral, 

desconsideram os processos históricos que atuam sobre o lugar, bem como, o saber e os 

vínculos simbólicos que regulam a relação entre os grupos tradicionais e a natureza. 

Estes projetam, discursivamente, sobre os grupos a responsabilidade pela extração 

excessiva de recursos derivada do processo de ocupação mais ampla, sem dimensionar o 

impacto e a importância das práticas de convivência desenvolvidas pelos grupos. Desta 

forma, suprimem as contribuições dos vazanteiros e desqualificam o seu saber e o seu 

fazer enquanto experiências de uma relação com a natureza em outras bases que não a 

econômica.  
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Os grupos rurais expropriados territorialmente e desqualificados ambientalmente 

passaram a se organizar e a ocupar espaços públicos regionais para denunciar a exclusão 

social à que estão submetidos. Neste momento, emergem como grupos encurralados 

que reclamam por justiça e pelo reconhecimento de direitos constitucionais. O mapa 

abaixo é uma representação espacial do encurralamento de grupos tradicionais, negros e 

vazanteiros da beira do São Francisco.  

 

 
Figura 08: Mapa do encurralamento: Projeto Jaíba, Sistema de Áreas Protegidas, empresas agropecuárias 
e comunidades impactadas. 
Fonte: Pesquisa de campo 2008, adaptado: do google e de mapa de Mapa de Unidades de Conservação do 
norte de Minas. 
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Em destaque as áreas irrigadas do Projeto Jaíba, Etapas I, II, III e IV que ocupam uma 

total de cem mil hectares. Em seu entorno, compondo o Sistema de Áreas Protegidas 

estão distribuídas as Unidades de Proteção Integral – UPI e de Unidades de Uso 

Sustentável – UUS que ocupam um total cento e setenta e nove mil e oitocentos e 

setenta e oito hectares, respectivamente (ANAYA, 2006). 

Na margem direita do rio São Francisco, no município de Matias Cardoso, na 

confluência do rio Verde Grande com o rio São Francisco situa-se o Parque Estadual 

Verde Grande com área de 25.570 ha. (vinte e cinco mil e quinhentos e setenta 

quinhentos hectares) sobreposto ao território vazanteiro da comunidade de Pau Preto. 

No sentido norte-sul a Área de Proteção Ambiental – APA do Lajedão com 12.000 

(doze mil hectares). E, também, o Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro com 20.500 

ha. (vinte mil e quinhentos hectares) que se sobrepôs ao território vazanteiro do 

Quilombo da Lapinha. E, ainda, a Reserva Legal do Jaíba I e II com 7.318 (sete mil 

trezentos e dezoito) e 8.214 ha. (oito mil duzentos e catorze hectares), respectivamente. 

E, por fim, a Reserva Biológica do Jaíba com 6.358 ha. (seis mil trezentos e cinquenta e 

oito hectares) que se localiza no município Jaíba. 

Ao sul do Projeto Jaíba fica situada a Reserva Biológica Serra Azul com 7.285 ha. (sete 

mil duzentos e oitenta e cinco hectares) localizada no município Jaíba e a APA 

Sabonetal com 82.500 (oitenta e dois mil e quinhentos hectares) situada na confluência 

dos municípios Jaíba, Itacarambi e Pedra de Maria da Cruz. 

Na margem esquerda do rio São Francisco, no município de Manga, situa-se o Parque 

Estadual da Mata Seca com 10.281 ha. (dez mil duzentos e oitenta e um hectares) que se 

sobrepôs ao território tradicional vazanteiro da comunidade do Pau de Légua. 

É possível visualizar no mapa a dimensão Projeto de Irrigação do Jaíba e o seu Sistema 

de Áreas Protegidas, que visa reservar áreas, respectivamente, para empreendimentos 

econômicos e para a conservação da natureza contrasta com os lugares ocupados pelos 

grupos tradicionais. Estes se apresentam como pequenas incrustações espremidas ao 

longo dos cursos d’água, ao mesmo tempo, impactadas pela expansão dos 

empreendimentos econômicos e UPI’s e se encontram proibidos de exercerem as 

atividades extrativas tradicionais e práticas culturais que integram as suas estratégias de 

reprodução material e imaterial.  
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Na beira do curso médio do rio São Francisco é o conflito entre interesses econômicos, 

ambientais e étnicos que colocam em evidência os grupos tradicionais, dentre muitos 

apenas os Xakriabá tem regulamentado o seu território. Na visão da CPT, o Projeto de 

Irrigação do Jaíba e as alterações promovidas a partir da sua implantação são 

responsáveis pelo deslocamento das populações para a beira do rio São Francisco e pela 

conformação de um quadro de crescente exclusão social e injustiça que decorre da 

restrição de acesso aos direitos básicos, com destaque para os direitos coletivos que 

emergiram no cenário da sociedade nacional com a Constituição de 1988. A seguir um 

relato detalhado feito por uma representante desta entidade durante encontro de 

vazanteiros ocorridos na Ilha da Ressaca no ano de 2008.  

Hoje estas populações vivem um conflito muito grande, se pensarmos 
em termos dos vazanteiros, dos veredeiros, dos geraizeiros, os sem-
terra, os pequenos produtores, nos temos uma diversidade muito 
grande de conflitos. Temos-nos, em volta o projeto Jaíba, que é o 
maior projeto da América Latina, que é para irrigar cem mil hectares, 
hoje tem lá cerca de mil e oitocentos colonos, grandes empresários lá 
dentro. A gente diz que esse projeto vai ser um grande São Paulo. 
Hoje o projeto que era para produzir alimentos para assentar famílias 
está produzindo café e cana para o etanol, para o agronegócio. Os 
investimentos estão caminhando nesta linha e quando a gente fala no 
projeto Jaíba lembra das populações que ele deslocou para fora. Na 
década de 1970 foi a década de maior expulsão destas populações. 
Exatamente no período que implantaram o projeto Jaíba.  

Ai o que aconteceu? Muito desceram e juntaram com outros aqui na 
barranca do rio. Aqui na beira do rio Verde, na beira do Carinhanha, 
do Calindó, foram se ajeitando. (...) Estão o que a gente queria dizer 
quando cria o projeto Jaíba ele deveria ter definido suas áreas de 
preservação, mas o que aconteceu? Essas áreas não foram locadas 
dentro do projeto Jaíba e foram locadas no seu entorno. Ai o Verde 
Grande veio para a margem do São Francisco, Matias Cardoso virou 
compensação do Jaíba. A Mata Seca também, ai eles pularam o rio e 
criaram o parque lá incluindo três fazendas com essa população 
vivendo lá. Ainda em Matias nos temos o parque do Cajueiro, quase 
chegando na cidade. Essas populações já foram expropriadas a mais 
tempo pela Ruralminas. 

Matias Cardoso ele está no coração do projeto Jaíba, o projeto Jaíba é 
hoje Jaíba e Matias Cardoso. O Cajueiro foi criado também em 1998, 
na época do Verde Grande. Ele está mais afastado da cidade e na 
época eram posseiros e esses posseiros se espalharam. Na hora de 
legalizar o parque tinham famílias lá. Aqui é um palco de conflitos, 
muitas ocupações de terra aconteceram. Saem ficam um ano, dois 
depois retornam. No projeto Jaíba tem duas áreas de preservação, tem 
duas áreas, Área Legal I e II que é um palco de conflitos (Agente 
CPT, Ilha da Ressaca, outubro de 2008).  
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Embora existam iniciativas de mediação envolvendo entidades de apoio, a Prefeitura de 

Matias Cardoso, o Ministério Público e os órgãos ambientais no sentido de se construir 

propostas para solucionar os problemas causados pela criação de parques, 

concretamente não foram encaminhadas soluções. Dificuldade de negociação e 

implementação de propostas está relacionada à postura assumida pelo IEF, de não 

reconhecer o direito de posse, nem a anterioridade da ocupação dos grupos tradicionais. 

A área destinada para o Parque Estadual da Mata Seca incidiu diretamente sobre as 

antigas localidades de Imbarí, lagoa da Lavagem e Pau de Légua apropriadas pela 

fazenda de Air Viera e restringiu as dinâmicas sociais das famílias que mantiveram 

vínculos com a beira do rio e com a lagoa da Lavagem. O mesmo aconteceu com a 

criação do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro quando os grupos tradicionais do seu 

entorno, principalmente, as comunidades de Várzea da Manga, do Remanso e da Ilha do 

Capão foram impedidos de manter sua relação com a região das lagoas e com as áreas 

que ficaram no interior do Parque. Suas práticas, saberes e fazeres tradicionais estão 

proibidos de serem atualizados, o que é justificado como necessário no sentido de 

manter a natureza do lugar intocada.  

Além disto, os grupos estão proibidos de exercerem suas práticas costumeiras nas 

vazantes da beira do rio e na abertura de roçados nas terras altas e nos baixios da beira 

das lagoas, bem como, de coletar produtos extrativos na região das lagoas e nos altos. A 

abertura de roçados não se faz em “áreas novas”, como é considerado pelos funcionários 

dos órgãos ambientais. Na perspectiva histórica das comunidades ela seria feita em 

áreas outrora utilizadas e que estariam passando por pousio. As populações quilombola 

e vazanteira são, com frequência inquiridas pelos funcionários do IEF e pela polícia 

florestal, que vêem suas práticas tradicionais como degradantes. Para os primeiros, o 

acesso às lagoas é necessário para o desenvolvimento da atividade de pesca artesanal no 

São Francisco, pois é lá que buscam alimentos para as famílias em períodos de escassez 

de peixe no rio. Também se encontra interditado o extrativismo de todo tipo de madeira, 

fibras, cipós, plantas medicinais ou qualquer outro produto de uso costumeiro nestes 

lugares.  

As restrições impostas com base na legislação ambiental, dão origem à penalidades 

materiais e constrangimentos morais por parte dos órgãos ambientais, suprimindo a 

liberdade e impondo a alteração de hábitos culturais com impacto sobre as estratégias 

reprodutivas dos grupos sociais. E, também, sobre as subjetividades dessas populações 
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que sofrem “desonras” por serem perseguidos e ameaçados pelos agentes de vigilância 

ambiental. Para os grupos tradicionais da região, a prisão é lugar de ladrões e de 

assassinos, coisas que não são. Pois exercem, apenas, as práticas culturais construídas 

em séculos de convivência com o ambiente em que se encontram inseridos e que 

ajudaram a preservar. 

Na beira do curso médio do rio São Francisco a fiscalização ambiental e as relações de 

poder instituídas junto a estes espaços atuam na ampliação da subjugação dos grupos, 

quando desconsidera os seus saberes, fazeres e práticas sociais. Na visão das populações 

beiradeiras, como no relato abaixo, é evidenciado os processos de intimidação e de 

violação da subjetividade vivida: 

Fico aqui direto, vou na cidade no final de semana. Fico lá um, dois 
dias e volto, tenho medo de mexerem aqui. Se eu fosse um homem 
medroso eu não estava aqui. Teve uma vez que chegou três (IEF) e 
falaram você não pode ficar aqui. Falei eu não quero terra! Eu estou 
aqui é trabalhando. Vocês querem que eu vá para cidade roubar? Eu 
estou trabalhando para ver o futuro do dia de amanhã, não faz isso 
não. Pode ir embora. (...) Não vou judiar dela, quero zelar dela para 
ganhar o alimento para mim, meus filhos e netos (Zé Galego, Pau de 
Légua, abril de 2008).  

 

Quando pressionados, os membros das comunidades estudas por mim, reafirmam o 

vínculo com o lugar e buscam no próprio grupo, uma forma de se fortalecer e dar 

visibilidade às restrições sofridas: 

Um dia estava lá chegou Zé Luis (técnico do IEF) pensei que ele ia me 
bater. Fiquei todo tremendo precisei chamar Natalino (Presidente da 
Associação dos Vazanteiros). Ele falou que não ia conversar com 
Natalino não! Falei vai conversar sim! Chamei ele para casa de 
Natalino, Natalino chamou ele na verdade. Ele falou você não é 
humano. Fazer isso com um homem suado, trabalhando. Você não 
sabe nem a necessidade deste homem. Toda vez que você vem é deste 
jeito. Natalino falou com ele lá você quer que eu encaminhe uma 
reclamação. Ai ele quietou. Para ele me multar é fácil e para mim 
pagar essa multa? Aonde fica a minha situação e de todos aqui, porque 
ninguém aqui, nenhum pai de família está preparado para pagar uma 
multa de dois mil reais. Porque aqui nós acordamos para trabalhar 
para pagar o almoço e uns dormem mais cedo para não ter que pagar a 
janta (Nonato, Pau de Légua, abril de 2008).  

 

As populações negras quilombolas e vazanteiras dos municípios de Matias Cardoso, 

Manga e Itacarambi reagem contra a ação fiscalizadora e questionam sua forma de 

atuação, que impõe penalidades aos vazanteiros no desenvolvimento de seu trabalho 
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costumeiro, realizado com dignidade. Tratado como criminosos, olham criticamente a 

situação ambiental a seu redor: 

Como viver se não pode cortar uma lenha. Meu sogro recebeu multa 
de mil e quinhentos reais por causa de um desmate que nem era dele, 
era da Cemig. Tem lá o Zé Luis (técnico IEF de Itacarambí) ele fala 
com as pessoas como se as pessoas fossem bandido. Eles não querem 
que as pessoas possam viver com dignidade. Como é que o pequeno 
vai viver? Tudo que o grande produz é exportado. (...) Produzimos 
para nós e para a região. Tem vários fazendeiros na região, mas do 
gado nós só ouvimos os berros. É tudo para exportação. Quando volta 
para a região é caro, não é acessível (Getúlio, Montes Claros, maio de 
2008). 

 

Frente à atuação dos órgãos ambientais que transforma trabalhadores em transgressores 

da legislação ambiental, os grupos afirmam seu vínculo à sociedade local e a sua 

contribuição para o seu desenvolvimento, em contraposição ao fazendeiro, que não tem 

vínculo com o lugar. Para poderem compreender seu lugar no mundo, acionam o 

passado para informar as mudanças impostas com a criação dos parques. Para Angélica, 

da comunidade Várzea da Manga revelou com tristeza que “no tempo do pai era um 

tempo de liberdade. Aqui perto tem muitas lagoas, onde a gente não pode ir hoje. Elas 

ficam perto, mais perto do que a Lapinha”.  

No diálogo abaixo, antes de terminar a discussão sobre o tempo dos parques, trago a 

convivência que quilombolas e vazanteiros mantêm com empreendimentos que 

privilegiam atividades voltadas para os mercados externos de alta lucratividade. Isto 

está diretamente relacionado ao apoio dado pelo governo federal para alguns 

seguimentos como, por exemplo, o de agrocombustíveis em expansão no Projeto Jaíba.  

Moro em Matias, trabalho na SADA46.  

Vem sempre aqui? 

Não é difícil porque trabalho na sábado e folgo no domingo.  

E o trabalho lá? 

                                                 
46 O Grupo SADA é constituído pelas empresas: SADA Transportes e Armazenagens Ltda: SADA 

Siderúrgica, SADA Transportes Centro-Oeste, Sada Bio-Energia e Agricultura Ltda, OMIR 
Componentes Automotivos, ERTA Automotive, MATRAN Indústria Ltda, DACUNHA S/A, 
American Prologic e Sempre Editora. A SADA Bio-Energia e Agricultura vem atuando no segmento 
de produção de energia,álcool e biodisel no Jaíba, com áreas irrigáveis de 7.770 ha. Atua também no 
segmento de reflorestamento na produção de madeira, óleo essencial e carvão no Vale do 
Jequitinhonha e Norte de Minas com uma área em torno de 30.000 há (silte 
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2006/20060612_01 consultado em março 2009). 
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É cana, Já tem muita cana plantada. Têm a usina, estão produzindo o 
álcool. Já produziu mais de 3 milhões de álcool.  

Lá mesmo faz o álcool? 

Lá mesmo, já tem muito álcool armazenado. Hoje tem 49 pivôs 
plantados e estão desmatando para plantar mais. Muita coisa!  

Muito! 

É os pivôs variam de 57 hectares a 120 hectares. Uma média de cinco 
mil hectares irrigados. 

Mexem só com álcool? 

É, eles estão terminando de montar a usina de biodiesel  

Onde? 

Na própria SADA. Já tem a de álcool e agora estão montando a de 
biodiesel, mas não está concluída.  

Eles são de onde? 

A sede mesmo fica em São José dos Campos, destila lá também.  

Trabalha com eles há muito tempo? 

Há seis meses. Trabalho na área da montagem com caminhão, na 
montagem de pivô, distribuindo as peças.  

Aqui, na Várzea da Manga você conhece há muito tempo? 

Conheço, já trabalhei aqui na Santa Idália 12 anos. Sou casado aqui 
(Manuel Messias, Várzea da Manga, julho de 2008). 

 

É necessário ressaltar, do ponto de vista político, a importância do movimento social 

que começa a germinar no período anterior e se afirma criticamente, neste período, 

apontando impactos e contradições inerentes às transformações capitalistas, bem como a 

exclusão dos grupos subalternos e a miserabilização a que foram submetidos. Este 

período é também reconhecido como da “abertura democrática” e se caracterizou pela 

expansão de debates, pela maior liberdade de expressão e teve como marco as 

manifestações populares em favor das eleições diretas para a presidência da república e 

governador dos estados. Culminou com a aprovação da Constituição Federal em 1988 e 

realização das eleições diretas para Presidente da República em 1989.  

Na sua formulação, a Constituição de 1988 recebeu contribuição ativa de movimentos 

rurais como atingidos por barragens, seringueiros e quilombolas e estabeleceu o estado 

de direito sob novas bases ao romper com a noção universalizante centrada no sujeito 

masculino, branco, proprietário e letrado, conforme afirmado por Leite (2007) em sua 

discussão sobre conflitos e criminalização de quilombos. É, assim, reconhecido 

constitucionalmente o direito à diferença com base na noção de outros sujeitos de 
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direito, como as mulheres, os indígenas, os quilombolas, os grupos tradicionais, os 

homossexuais, os portadores de necessidades especiais, as crianças e adolescente e, por 

fim, os membros da terceira idade. Desta forma, a nova Constituição incorporou novos 

valores, instituiu o direito à diferença e incorporou o direito coletivo de grupos étnicos.  

Ao reconhecer os direitos étnicos dos grupos tribais acordados na Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho da qual o Brasil é signatário, a Constituição 

reconheceu uma outra perspectiva de direitos, no escopo da estrutura fundiária do país, 

a da existência de terras coletivas, denominadas por Little (2002) como “territórios 

sociais”.  Há que considerar que nos artigos 215 e 216 é reconhecida a existência de 

grupos portadores de tradicionalidade e culturalmente diferenciados em relação à 

sociedade moderna valorizada sua contribuição para a conformação da civilização 

brasileira. E, alicerçado neste reconhecimento, os grupos rurais mantenedores de 

aspectos de suas tradicionalidade começam a se tornarem visíveis reivindicando seus 

direitos insurgentes como discutido por Silva (1994) ao tratar de perícias antropológicas 

em comunidades negras rurais remanescentes de quilombo. 

Estas comunidades tiveram acordado no artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias o reconhecimento de suas especificidades éticas. O artigo 

reza que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos”.  

Assim, com a Constituição de 1988 os problemas, até então enquadrados como questões 

agrárias passam a ser considerados sobre uma outra perspectiva, com o reconhecimento 

das especificidades socioculturais e da anterioridade de direito. Aos poucos, os conflitos 

deixam de ser tratados exclusivamente no campo do direito individual e passam a ser 

considerados no campo do direito coletivo, caracterizando o reconhecimento do direito 

territorial. 

De acordo com Medeiros (2002), na perspectiva rural o processo de abertura 

democrática brasileira se caracterizou por embates travados pela sociedade civil em 

torno da luta pela reforma agrária e teve como principais protagonistas a Comissão 

Pastoral da Terra - CPT, o Movimento dos Sem Terra – MST, a Confederação Nacional 

dos Agricultores na Agricultura – CONTAG e organizações de abrangência nacional 

como Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional – FASE e Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE que denunciavam os impactos da 
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modernização conservadora, o crescimento de injustiças sociais e defendiam a função 

social da terra e dos meios de produção.   

No norte de Minas, a partir da promulgação da Constituição de 1988 as estratégias de 

resistência que passaram a ser acionadas pelos grupos rompem com as práticas 

tradicionais entre patrões e empregados, baseadas na troca de favores, e inauguram, 

frente à eminência da expropriação, embates como ocupações de fazendas e retomada 

das áreas tradicionais. Emergem, então, novas demandas que conformaram uma nova 

linguagem baseada em instrumentos jurídicos legais. Os grupos em conflitos passaram a 

enunciar o direito ao território tradicional cobrando do Estado a sua responsabilidade de 

garantir o acesso aos direitos constitucionais. 

A partir da década de 1990, alguns destes grupos ganharam visibilidade ao resistirem à 

expropriação promovida por projetos capitalistas concentradores de terra e de renda na 

região: seja fazendas de gado, seja monocultura de eucalipto, seja barragens, seja 

sistemas irrigados de fruticultura e de sementes. Vivendo situações de conflito os 

quilombolas de Brejo dos Crioulos e os Gurutubanos por um lado, e os Geraizeiros de 

Vereda Funda e da Tapera por outro lado se apresentaram perante à sociedade regional, 

estadual e nacional informando uma historicidade própria assentada sobre vínculos 

territoriais e portadores de uma outra racionalidade que não a capitalista. Sujeitos 

sociais portadores de identidades que vieram sendo estudas nos últimos quinze anos, 

mas que vivenciaram processos de expropriação e resistência bem mais antigos. 

As redes sociais que emergiram no período e que dão sustentação às lutas destes grupos 

sociais foram estudadas por Paranhos (2006) que ressalta o contexto de crescente 

exclusão social e de expansão neoliberal em que se insere a experiência do Fórum de 

Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas. Esta rede social se institui tendo 

como objetivo a construção de um outro projeto societário no confronto com o projeto 

desenvolvimentista hegemônico. Em seu nascimento o Fórum buscou estimular relações 

entre organizações da sociedade civil que atuavam na região desde os anos de 1980 

visando o fortalecimento de laços e a elaboração de propostas alternativas de políticas 

públicas para as populações rurais norte mineiras.  

Inicialmente as ações desenvolvidas em rede estavam mais centradas na luta pela terra e 

no desenvolvimento de experiências ecológicas voltadas para dar suporte à permanência 

na terra. Com o passar dos anos, a partir de leitura crítica e processual da história 

regional e dos diferentes modos de vida existentes no norte de Minas, novos grupos 
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passam a ser incorporados, ao mesmo tempo em que passaram a adotar novas práticas 

sociais de resistência. 

Assim, no espaço do Fórum foram desenvolvidas estratégias de apoio aos processos 

sociais das comunidades geraizeiras atingidas pela monocultura de eucalipto que 

buscavam a desapropriação de áreas de conflitos e criação de assentamentos 

extrativistas. Bem como, a comunidade negra de Brejo dos Crioulos quando se buscou 

dar visibilidade a exclusão social vivida pelo grupo, assim como de outras comunidades 

tradicionais da região. A repercussão na mídia regional, estadual e nacional propiciou 

que a Fundação Cultural Palmares realizasse o reconhecimento de Brejo dos Crioulos 

como comunidade remanescente negra (PARANHOS, 2006). Posteriormente, as ações 

em rede conectando um número maior de organizações que atuavam na defesa dos 

cerrado e das populações do norte de Minas, propiciou fazer a interseção do movimento 

regional com redes internacionais. Então, foram adotadas experiências inovadoras como 

assentamentos agroextrativistas e produção cooperativa de produtos da caatinga e do 

cerrado que se tornaram referência nacional e internacional. Na contemporaneidade 

procurou-se colocar em evidencia os conflitos com empresas, fazendeiros, organismos 

ambientais e Estado, que alicerçaram as disputas territoriais travadas em diferentes 

perspectivas societárias e concepções de direito.  

A realização de encontros de caráter regional e a participação em espaços institucionais 

de negociação de políticas públicas contribuíram para dar visibilidade à emersão de 

identidades étnicas na região, o que também foi respaldado pela realização de estudos 

acadêmicos. Só nos anos 1990 foram realizados três trabalhos que se tornaram 

referencia na região: por Santos (1997) junto ao povo indígena Xakriabá47, por Dayrell 

(1998) junto aos geraizeiros da Serra Geral e por Costa (1999) junto à comunidade 

negra de Brejo dos Crioulos. 

Desta forma, as ações em rede, inicialmente estimuladas pelo Fórum de 

Desenvolvimento Social do Norte de Minas envolvendo entidades como CPT, 

CAA/NM e STR’s contribuíram para articular e aproximar grupos sociais com 

experiências e formas de organização social distintas. O foco de atuação foi posto nos 

processos sociais que incidiram e impactaram os modos de vida tradicionais. Diferente 

                                                 
 
47 Única etnia indígena do Norte de Minas. . 
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do que ocorreu no passado quando as iniciativas de resistência desenvolvidas por alguns 

destes grupos ficaram subsumidas em categorias como trabalhadores rurais, agricultores 

familiares e sem terra. Neste momento, através das iniciativas em rede as 

especificidades de alguns grupos começam a ser valorizadas e reafirmadas como 

estratégias de luta pela terra e/ou pelo acesso aos direitos territoriais coletivos. 

 

 

 

Em síntese, posso afirmar que no tempo dos parques o território que foi mantido pelas 

famílias negras da beira no rio São Francisco passou a ser ameaçado por uma nova 

dinâmica territorial vinculada ao ordenamento ambiental na região, realizado pelo 

governo de Minas Gerais. A sobreposição das UPI´s aos territórios tradicionais e os 

impactos suscitados no processo de regulamentação dos parques tem levado as 

populações tradicionais a se posicionarem na defesa dos grupos e de suas 

territorialidades.  

Embora ocorra o acionamento de identidades étnicas como estratégias de luta por 

direitos, recorro ao recurso didático de tratar desta questão na seção seguinte. Apenas 

cabe mencionar o processo de desqualificação das populações locais e dos seus saberes 
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durante os processos de criação e de regulamentação dos parques. Há uma identificação 

recorrente dessas populações pelos funcionários dos órgãos ambientais que os tratam 

pejorativamente como invasores de áreas protegidas e degradadores da natureza, eleitas 

externamente para ser mantida intocada. 

O principal mecanismo político especializado acionado no período foi a criação do 

Sistema de Áreas Protegidas como compensação aos danos ambientais causados pelas 

empresas de engenharia que implantaram a infraestrutura da irrigação do projeto Jaíba, 

bem como por fazendeiros e empresários que se instalaram na área, seja pela supressão 

completa da vegetação de cada lote, seja pelo uso intenso de agrotóxico que dizimou 

diversas espécies da fauna silvestre, seja pela mecanização agrícola que assoreou os 

poucos cursos de água e as lagoas formadas nas dolinas que são recorrentes na região e 

pelo impacto direto sobre o rio São Francisco pela extração intensa de recursos hídricos. 

Decorre da implantação das unidades de proteção integral e de uso sustentável outros 

mecanismos políticos especializados como a fiscalização ambiental viabilizado pelo 

aparelhamento dos órgãos ambientais e pelo policiamento das mesmas unidades que 

têm incidido, sobretudo, sobre as populações locais subalternas. 

Com a criação do SAP Jaíba ocorreu a redefinição do controle social sobre os recursos 

ambientais de uma área de aproximadamente cento e oitenta mil hectares de terra que no 

passado pertenceram aos ancestrais das populações ou eram livremente acessadas. 

Dessa área total, em 47,5 % passou a restringir o acesso da população local e em 52,5 % 

teve seu uso condicionado, definido pela política ambiental do Estado. 

 

Nesta seção, recorro à estratégia de apresentar relatos de acontecimentos que 

evidenciam o posicionamento desses grupos que, nos espaços coletivos de construção 

do sujeito quilombola e vazanteiro agem, porque o viver é pensado, o passado revisitado 

e as condições do presente são compartilhadas. Às vezes, os espaços são miúdos, 

conversas nas portas das casas, na travessia do rio pequeno, no ônibus escolar, nos 

botecos. Outras vezes os espaços se tornam ampliados como nas reuniões das 

associações, do quilombo em que se juntam pessoas de todas as idades, debaixo das 

árvores, nas varandas das casas. Geralmente as conversas são conduzidas pelas 

lideranças e por mediadores, como a agente da CPT do Vale do São Francisco que se 

desloca da cidade de Manga ou os técnicos do CAA/NM oriundos de Montes Claros.   
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Nestes momentos coletivos, a partir dos depoimentos pessoais que recontam as 

restrições vividas, são estabelecidas conexões com os diversos processos que 

intervieram na vida vazanteira e numa efervescência crescente emerge um 

posicionamento coletivo, a partir do qual se reconhecem e se afirmam como um nós, ao 

tomarem conhecimento de que são portadores de direitos específicos como 

comunidades tradicionais que se encontram encurraladas entre fazendas e Unidades de 

Conservação. Esse é um processo lento e gradual que é passível de retrocessos e 

contradições. 

 

Ocupação Quilombola 

O Quilombo da Lapinha ganhou visibilidade política no cenário regional e estadual a 

partir da iniciativa de retomada de parte do território tradicional incorporada às terras da 

fazenda Casa Grande realizada em outubro de 2006. A ação explicitou a existência de 

conflitos entre as comunidades negras vazanteiras e as grandes propriedades formadas 

no processo de expropriação vivido.  
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A reocupação de terras da fazenda Casa Grande como territorialidade quilombola é um 

ato simbólico, que resgata e reinscreve a trajetória das famílias despejadas, desumana e 

injustamente, pelo fazendeiro. Ao mesmo tempo em que sinaliza a reação dos fracos 

contra os fortes, na defesa do modo de vida negro vazanteiro em sua perspectiva 

coletiva.  

O fazendeiro reage à retomada desta terra dando entrada a uma ação de reintegração de 

posse na justiça comum e com a intervenção de advogados acionados pela CPT a ação é 

transferida para a Vara Agrária do Estado.  

As informações sobre a existência de políticas públicas voltadas para as comunidades 

quilombolas chegaram inicialmente à região através da participação da liderança em 

reuniões do Território Serra Geral48, espaço de definição de políticas públicas e 

priorização de investimentos gestado pelo Governo Federal em parceria com entidades e 

organizações da sociedade civil dos municípios envolvidos. 

A partir de então se seguiu um processo de conhecimento da existência de novos 

direitos, vinculados às coletividades tradicionais. Sabedores que são detentores de 

“novos direitos” instituídos pela Carta Magna de 1988, propiciou ao grupo buscar apoio 

junto a instituições públicas e organizações não governamentais, como Prefeitura de 

Matias Cardoso, a Empresa de Assistência e Extensão Rural, a Fundação Palmares, a 

Universidade Estadual de Montes Claros, a CPT, o CAA/NM, dentre outras.  

A reocupação da Fazenda Casa Grande é fruto do amadurecimento político de um grupo 

de lideranças do Quilombo da Lapinha que emergem através do trabalho de base 

desenvolvido pela CPT, do contato direto com outros grupos quilombolas de Minas 

Gerais e principalmente da visita à comunidade quilombola de Brejo dos Crioulos49, que 

vem retomando, recorrentemente, áreas do seu território tradicional como estratégia de 

pressão para viabilizar a regularização fundiária a que tem direito constitucional.  

                                                 
48 Serra Geral é um dos Territórios de implantados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário visando a 

elaboração e gestão Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS,. O Território  
Serra Geral (MG), com 20.581,20 quilômetros quadrados, é formado pelos municípios de Catuti, 
Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, 
Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e Verdelândia. 
Fonte: http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/serrageralmg/one-
community?page_num=0 Consulta realizada 3 de março de 2009, à 21:43 

49 Quilombolas que desde março de 2004 reocupam terras na beira do Arapuim, município de São João da 
Ponte e Varzelândia, no sentido de resgatar o território tradicional expropriado por fazendeiros. 
Informações sobre a Brejo dos Crioulos consultar Costa (1997) e site http://www.cedefes.org.br . 
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Para a retomada desta área tradicional conseguem mobilizar mais de cem famílias das 

comunidades que formam o Quilombo da Lapinha. Com forte presença de moradores da 

ilha da Ressaca, de parentes e compadres situados em outras localidades.   

 

 

 

No entanto, a expectativa que predominava entre os acampados, era de uma negociação 

rápida entre INCRA e fazendeiro e consequentemente de agilidade no processo de 

reocupação do território o que possibilitaria a formação dos roçados e moradias que 

dessem suporte às famílias, o que de fato não aconteceu.  

A busca por uma ação mais efetiva do INCRA levou a Associação do Quilombo da 

Lapinha a solicitar por meio de ofício datado de dezembro de 2008 o reconhecimento 

formal do domínio territorial sobre mais de 18.000 ha. (dezoito mil hectares), 

distribuídos em seis glebas: 1) Fazenda Santa Idália – Agrosanta, com 6.389 hectares; 2) 

Unidade de Conservação Lagoa do Cajueiro, com 1.431,6 hectares; 3) Fazenda Santa 

Idália I, com 1.198,8 hectares; 4) Fazenda Santa Idália II, com 497,2 hectares; 5) 

Fazenda Palmeira, com 6.000 hectares; 6) Fazenda Casa Grande, com 2.600 hectares.  

A estratégia de resistência empreendida visando das consequência a este anseio passa 

por dois caminhos, o primeiro é o processo na Vara Agrária que segue como questão 
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exclusivamente fundiária e o segundo, o processo junto ao INCRA, que pleiteia a 

regularização fundiária do território a partir do reconhecimento do grupo pela Fundação 

Palmares como quilombolas. Transcorridos quase dois anos e meio, o processo judicial 

em curso na Vara Agrária se prolonga, e o segundo sequer foi iniciado seguindo a 

mesma lentidão das demais regularizações envolvendo quilombolas no Estado de Minas 

Gerais50. 

Enquanto isso, as dificuldades de manutenção das famílias acampadas se acentuam com 

o transcorrer dos anos, uma vez que estão restritas a uma pequena área de vinte e dois 

hectares51 e limitadas em suas estratégias reprodutivas. Frente a estas dificuldades a 

CPT e o CAA/NM buscam apoio de outras instituições no sentido de fortalecer as 

iniciativas políticas e produtivas para a manutenção da ocupação como forma de 

pressionar e de reinvidicar o acesso à terra firme expropriada. A estratégia requereu 

implantar um acompanhamento, a promoção de reuniões e de atividades de formação, 

bem como, o estímulo e a intermediação para a participação das lideranças locais em 

eventos fora da região. Ao mesmo tempo em que busca possibilitar o diálogo direto com 

assessores e representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público 

Estadual e representante da câmara ambiental para a Bacia do São Francisco. 

As entidades elaboram, em conjunto com as famílias acampadas, um projeto de 

Assentamento Agroextrativista para a área da fazenda Casa Grande52 visando subsidiar 

a negociação junto ao INCRA. Inicialmente, funcionários deste órgão em vistoria 

técnica realizada constataram que, a fazenda era improdutiva, ou seja, passível de ser 

                                                 
50 De acordo com o Centro de Documentação Eloy Ferreira, existem 450 comunidades quilombolas em 

Minas Gerais, 98 processos na Superintendência Estadual do Incra para seres titulados e apenas uma 
comunidade titulada, a comunidade de Porto Coris, no município de Leme do Prado. O processo de 
reconhecimento levado a frente pela CEMIG e culminou com a realocação da comunidade no sentido 
de beneficiar e viabilizar a implantação da Hidrelétrica de Irapé no Vale do Jequitinhonha. Um fato 
que é no mínimo contraditório: conferir reconhecimento para em seguida destituir. A lentidão dos 
processos em Minas Gerais contrasta com a realidade de outros estados como Maranhão, Bahia e São 
Paulo (site http://www.cedefes.org.br consulta dezembro de 2008). 

51 Negociada entre fazendeiro e integrantes do Quilombo da Lapinha durante a primeira audiência da 
Vara Agrária, em Janeiro de 2007. 

52 A proposta foi elaborado a partir de levantamento das estratégias agroalimentares dos acampados e das 
comunidades vizinhas, sendo subsidiado por pesquisas realizadas na região e por levantamento de 
campo e propõe o assentamento de 49 famílias das 119 acampadas. Com a subdivisão dos de 1.435 
hectares da fazenda Casa Grande em quatro áreas, destinando 30% para sistemas de manejo 
extrativista em terrenos altos e secos, 49% para sistemas produtivos de roça e pastagens, 13% para 
sistemas de manejo extrativista em terrenos baixos e periodicamente inundáveis e 7% são destinados à 
preservação permanente (CAA/NM E CPT, 2007). 
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desapropriada. No entanto, o processo de intermediação realizado pelo prefeito de 

Matias Cardoso junto aos Mirone, proprietários da fazenda, e o INCRA não avançou. 

O CAA/NM e a CPT estimularam, via parceria com a Cooperativa Agroextrativista 

Grande Sertão e com o programa Biodiesel da Petrobrás, o cultivo de oleaginosas, o que 

subsidiou, em parte, a implantação de cultivos nas chuvas de 2007/2008 em sistemas 

consorciados de girassol e de amendoim.  

Foi implantada uma roça coletiva em terra de baixio próximo à beira do rio, numa área 

que em passado recente foi atingida por incêndio. Porém, a regularização do roçado não 

foi possível devido à negação de licença de desmate por parte do Instituto Estadual de 

Florestas. Na oportunidade, os acampados pressionados pelo avançar do período 

chuvoso plantaram sem licença e, posteriormente, foram notificados pelo órgão 

ambiental, o que gerou transtornos. Impôs a esses que recorressem novamente a 

advogados. Quando relatam este processo os acampados dão relevância à suas 

dificuldades de conceber e lidar com as restrições da legislação ambiental e com a 

burocracia a ela associada. 

Com o processo de titulação paralisado pelo INCRA e a ação de reintegração de posse 

se arrastando lentamente na Justiça Agrária, as famílias passam a se deslocar em busca 

de trabalho na cidade e nas fazendas da região. Membros do acampamento se inserem 

como trabalhadores rurais, mas sem os benefícios trabalhistas garantidos, como 

vaqueiros nas fazendas com as quais estão em conflito e se sujeitam a rotinas de 

trabalho exaustivas, por exemplo, um único vaqueiro cuidar de 700 cabeças de gado.  

As outras famílias acampadas buscam as fazendas menores, por eles chamadas de 

fazendinha onde realizam tarefas eventuais, onde em função da demanda do dono 

executam qualquer tipo de serviço e recebem por dia trabalhado. Assim, conseguem se 

organizar internamente para permanecer no acampamento e continuar desenvolvendo 

suas estratégias reprodutivas, mantendo um deslocamento intenso em relação à ilha e 

também em relação à cidade de Matias Cardoso. Outras famílias se vêem obrigadas a 

mudar para a cidade ou para qualquer lugar onde encontram trabalho e passam a estar 

no acampamento, apenas, nos finais de semana e, principalmente, para participar de 

reuniões e de encontros. 

Por outro lado, a estratégia da retomada da terra expropriada potencializa um grande 

fluxo de viagens para participar de eventos em outros municípios, para relatar seus 
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processos de resistência e para apresentar o samba, a principal manifestação cultural das 

comunidades negras vazanteiras do Quilombo da Lapinha.  

 

O acampamento, marco da luta pelo território expropriado, tornou-se um lugar de 

muitas visitas, principalmente nos finais de semana: quando recebe estudantes, 

políticos, parentes ou de pessoas vindas de outras localidades da região e de outros 

locais do país interessadas em conhecer a realidade de grupos tradicionais. Além de 

representantes de entidades quilombolas, de assessorias aos movimentos sociais, de 

estudantes universitários, de pesquisadores e de funcionários de órgãos federais que 

trabalham junto a populações tradicionais, dentre outros.  

Desta forma, vem sendo estabelecida uma rede de relações externas que oportuniza 

troca de informações e de apoio ao grupo que vive uma situação transitória e tensa. O 

aspecto que chama atenção neste processo é a construção de uma imagem positiva pelo 

próprio grupo, como afirma Manuel Zoião:  

Antes a gente não sabia que tinha valor, muita gente ainda caçoa, faz 
pouco caso. Sabemos que não é fácil, mas muita coisa já melhorou. 
Estamos recebendo apoio, temos participado fora (Manuel Zoião, 
Quilombo, maio de 2008). 

 

Bem como, uma maior inserção das mulheres que passam a assumir responsabilidades 

no processo de organização e de representação do grupo, somadas às tarefas usuais de 

preparar a comida durante os encontros e visitas que se estendem à ilha da Ressaca e 

demais comunidades. 

A dinâmica estabelecida de frequentes reuniões e intervenções realizadas no espaço do 

acampamento imbricadas com as ações da CPT e do CAA/NM têm tencionado as 

relações internas entre o acampamento e as comunidades do Quilombo da Lapinha. 

No início da ocupação havia uma presença maior de integrantes das diversas 

comunidades do Quilombo da Lapinha, mas com o tempo houve o afastamento, com os 

moradores de terras em comum se voltando para as suas obrigações cotidianas e 

permanecendo à frente do processo aquelas famílias mais fragilizadas pela 

expropriação. Embora os membros das outras comunidades mantivessem o apoio à 

estratégia à luta política em curso de retomada do território tradicional. 
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Para os moradores mais velhos a insurgência do acampamento levou ao esvaziamento e 

certo abandono da ilha da Ressaca, principalmente, em relação à realização de 

celebrações, das festas e das brincadeiras, que integram o grupo. Eles também se 

sentiram preteridos em relação às iniciativas e discussões coletivas que foram 

transferidas para o acampamento e responsabilizam algumas lideranças por isso.  

Tanto os moradores mais velhos da ilha da Ressaca quanto aqueles da terra em comum 

fazem críticas ao acampamento, geralmente direcionadas para as lideranças mais novas 

o que parece estar relacionado a mudanças de critérios de reconhecimento internos ao 

grupo. Além disso, observa-se que há também divergências relacionadas ao processo de 

mobilização que rompeu com o protagonismo tradicional e passou a ser centralizado por 

lideranças da Associação Quilombola, de moradores nativos e, depois com do 

acampamento. Lideranças mais novas lideranças, na sua maioria chegantes 

incorporados socialmente ao grupo.   

As divergências estão também no campo do entendimento. Por um lado, há um maior 

investimento dos acampados em buscar informações e maior desenvolvimento de ações 

por parte das entidades de apoio no próprio acampamento. De modo que estas, com 

mais facilidade, interagem com a perspectiva inovadora da busca de reconhecimento de 

direitos insurgentes. Enquanto para os acampados a perspectiva de direito anunciada é a 

do direito territorial legado pelos antepassados e expropriado na historicidade do grupo, 

para os membros nativos das comunidades a noção de direito predominante se vincula 

as práticas costumeiras de acesso aos terrenos, com centralidade na valorização do 

trabalho e nos vínculos sociais, mas também na transmissão por herança. 

A legitimidade da resistência tanto no acampamento quanto nas comunidades é definida 

por responsabilidades e por obrigações socialmente construídas. Porém, diferenças se 

expressam quando no acampamento é dada relevância à participação política dos 

indivíduos, ao passo que nas comunidades se valoriza os vínculos a partir das relações 

de trabalho e de autoridades instituídas pelo convívio. 

A estratégia do acampamento como instrumento político não é uma estratégia de fácil 

entendimento para o conjunto dos integrantes da Associação Quilombola. O que os une 

no processo de resistência, por meio da afirmação de si como um sujeito detentor de 

direitos insurgentes, ou seja, portador de direito territorial, é a expectativa da ação 

reparadora do Estado. O retorno do território perdido no processo de expansão da 



 199 

fronteira agrícola modernizadora é visto por todos como uma ação vinculada a quem 

esteja acima de todos os homens, ou seja, o Estado ou Deus. 

Por outro lado, o cotidiano no acampamento gira em torno das incertezas e de pressões 

que chegam às famílias de várias formas. A pressão maior se dá por parte do fazendeiro 

e do grupo acionado por ele na defesa da propriedade privada da terra. Embora não 

residindo no município conseguiu, por meio de advogado e parceiros, mobilizar pessoas 

na defesa dos seus interesses e tem investido na construção de uma imagem 

extremamente negativa dos acampados, divulgando-os como preguiçosos e como 

aproveitadores. Estratégia comum à utilizada pela elite agrária em todo pais em 

situações que seu poder econômico é ameaçado.  

Quando questionados em relação a este fato, os quilombolas apresentam de duas formas 

a leitura possível em sua subalternidade. Por um lado, positivam a preguiça53 e colocam 

o foco da atenção para o fato de que, na região quando eram detentores do território 

expropriado, a preguiça e a fartura eram homólogas. E, por outro lado, como diz Seu 

Jesuíto da comunidade da Lapinha: “aqui é desse jeito, os fazendeiros fingem que 

pagam e a gente finge que trabalha”. E o foco da atenção é posto na exploração do 

trabalho das populações rurais, sejam negras ou não, na região do norte de Minas.  

Assim, a permanência nas ilhas e nas terras em comum, é a permanência no chão 

compartilhado onde se pode “deitar e descansar a hora que bem quiser”. É com a 

permanência no território comunitário que se resiste ao trabalho que explora e se afirma 

o trabalho em liberdade, o trabalho honrado, que segundo Woortmann (1997) é aquele 

onde “homem e terra se realizam: a terra produzindo alimentos para o homem, e este 

investindo nela o seu suor” (WOORTMANN, 1997, p. 72). 

 

Audiência da Vara Agrária  

Quando em trabalho de campo acompanhei a segunda audiência da Vara Agrária 

realizada no Fórum de Manga, em 20 de maio de 2008, que teve como objetivo colher 

                                                 
53 Com perspicácia similar à que se utilizou Paul Lafargue (2009) no século XIX para redigir o Manifesto 

O direito à Preguiça, onde critica a supervalorização do trabalho no momento em que este passa a não 
mais pertencer ao trabalhador e em contrapartida defende a liberdade e a capacidade intelectual 
humana. 
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depoimentos das testemunhas indicadas pelos acampados e fazendeiro sobre as 

atividades da fazenda Casa Grande.  

Quando cheguei ao Fórum, encontrei na portaria membros do Quilombo da Lapinha. 

Percebi que eles estavam apresentando, um por um, seus documentos e assinando ou 

deixando suas impressões digitais para poderem ter acesso ao prédio público. Quando 

apresentei meus documentos recebi do funcionário a informação de que eu não 

precisava dar meu nome e que poderia subir. Frente ao meu estranhamento ele, apenas, 

perguntou de onde eu era.  

 

 

 

Ficou claro, naquele momento, que a minha aparência branca e urbana conferia 

distinção no acesso ao prédio público, enquanto as famílias negras ali presentes, que 

vinham em busca de “uma decisão das autoridades” e foram, a princípio, preteridas e 

tratadas como potencialmente perigosas. 

Na oportunidade, foram ouvidas três testemunhas indicadas pelos vazanteiros do 

acampamento. Não foi ouvida a única testemunha do fazendeiro, o “gerente” da fazenda 

Casa Grande, pois ele foi dispensado pelo advogado. Em minha leitura, o advogado do 

fazendeiro se utilizou desta estratégia como forma de evitar possíveis contradições em 
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relação à ocupação produtiva do imóvel, ou seja, o depoimento do gerente poderia ser 

homólogo ao da testemunha dos acampados que informaram que a fazenda está 

abandonada há muitos anos, o que propiciaria ao juiz definir pela sua desapropriação. 

A audiência foi, apenas, uma nova etapa no processo que já acumula mais de mil 

páginas. E, como todo processo agrário em curso no país o que prevalece é a 

morosidade das ações judiciais.  

 

 

 

Importante notar que a audiência contou com grande participação de integrantes do 

Quilombo da Lapinha deslocaram de ônibus, encheram a sala de audiência do Fórum. 

Mulheres, homens e muitos idosos dirigiram-se até o local para acompanhar os 

procedimentos judiciais, principalmente queriam ouvir as decisões do juiz. Eles 

permaneceram na plenária, bem distantes da mesa, de autoridade, representantes das 

partes interessadas e testemunhas e assim como eu, fizeram um grande esforço para 

ouvir as palavras proferidas em voz baixa e sem o uso de equipamentos de som.  

Na realidade, nós que permanecemos na plenária, embora tentássemos, não 

conseguimos capturar na sua integralidade, os pronunciamentos. As famílias ali 
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confirmavam, pela presença e grande ansiedade, seus vínculos com o processo em 

questão. Desconsiderados, saíram do prédio carregando incertezas. 

Dias depois, tive a oportunidade de participar de duas reuniões das Associações – uma 

do Quilombo da Lapainha e outra dos Vazanteiros de Pau de Légua. Nesta oportunidade 

foi realizada a avaliação da audiência, pude ouvir dos depoentes e da plenária, as 

leituras feitas sobre o ocorrido e suas muitas implicações.  

Para os quilombolas, a presença e as falas das testemunhas por eles indicadas foram de 

grande importância, pois foram compreendidas como enunciados da verdade, que 

retratavam o direito dos expropriados em luta pela retomada do território tradicional, 

dado que a Constituição lhes fez sujeitos de direito, principalmente porque possuem um 

passado e uma história a relatar. 

Durante a audiência, foi questionada pela Promotoria a procedência da ação, uma vez 

que esta tomou conhecimento de que se tratava de uma questão envolvendo 

comunidades quilombolas. Foi dado encaminhamento pelo Juiz no sentido de realizar 

uma consulta à Fundação Palmares e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, o que trouxe expectativa, por parte dos quilombolas, de serem 

reconhecidos como tal.  

Além disso, outro fato ocorrido no mesmo dia trouxe apreensão ao grupo. Os advogados 

do IEF acompanhados do fazendeiro estiveram no Acampamento Rio São Francisco 

após a audiência e fizeram propostas aos acampados em relação à destinação da terra. 

Insinuaram quer os acampados não precisavam de muita terra, que os vinte e dois 

hectares eram suficientes. Dando a entender que teriam um outro destino planejado para 

a área ou talvez o contrário, que para o IEF a presença da comunidade quilombola 

naquela área significava a eminência de conflituosos com o Parque Estadual Lagoa do 

Cajueiro, dada a anterioridade de direito e a ancestralidade de lugar destes grupos. 

O vazanteiro do Pau de Légua que se apresentou como testemunha na ação avaliou que 

a sua participação na audiência foi importante para mostrar que existem problemas e 

desafios comuns entre os moradores de sua localidade e os quilombolas acampados. 

Estes problemas e desafios restringem seus modos de vida na beira do rio São 

Francisco, como pode ser lido na transcrição de sua fala durante a reunião da 

Associação dos Vazanteiros de Matias Cardoso: 
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Eles são parceiros de luta. Relatei o que é de meu conhecimento. Fui 
lá para mostrar que estamos na mesma luta. Uma hora também vamos 
precisar deles. Vimos que não é fácil. Advogado querendo rebater! 
Não podemos acovardar. Repressões virão, pode ter algum querendo 
esmorecer, mas vamos unir!  Com o grupo junto tornamos mais fortes. 
Queremos liberdade, trabalhar liberto. Não com gado comendo as 
nossas roças. Conheço a dor deles!  (Membro da Associação dos 
Vazanteiros de Matias Cardoso, abril de 2008). 

 

A fala expressa que os dois grupos enfrentam problemas comuns em relação à 

expropriação territorial. Assim, as iniciativas de resistência do Quilombo da Lapinha 

são apoiadas por estes e servem de referência fortalecendo o processo de organização e 

luta dos vazanteiros do Pau de Légua pelos direitos territoriais. Importante salientar o 

princípio a partir do qual eles lutam. Eles lutam por liberdade para trabalhar, para terem 

onde trabalhar e se sentem escravizados e sem autonomia, sem condições de viver, o 

que é isso que conduz a sua luta, a busca da solidariedade entre iguais. 

 

Reação vazanteira do Pau de Légua 

Os vazanteiros de Pau de Légua observam que a partir de 1990 as atividades na fazenda 

de Air Vieira começam a diminuir. Primeiro paralisam a serraria, depois a 

movimentação com gado, ficando as atividades restritas aos cultivos irrigados nos dois 

pivôs. No final desta década, tanto o pivô como o gado passaram a ser atividades 

desenvolvidas por terceiros na forma de arrendamento e a fazenda foi em seguida 

colocada à venda. Embora a sua comercialização nunca tenha se viabilizado.  

A progressiva desativação da fazenda neste momento significou para os vazanteiros a 

possibilidade de retomada de parte do território, de resgate das suas estratégias 

tradicionais de reprodução social, com maior autonomia de deslocamento e de acesso à 

lagoa da Lavagem. Este é o principal lugar de referência na territorialidade do grupo e 

principal fonte de alimento, mas principalmente nos momentos de grandes secas 

regionais. 

Em 1995 o estado de Minas Gerais, através da lei 11.943, declarou como área de 

proteção ambiental as lagoas marginais do rio São Francisco, configurando um novo 

desenho territorial, que inicialmente não impactou diretamente os grupos tradicionais 

que permaneceram alheios e distanciados dos espaços de construção da política 

ambiental.  
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Posteriormente, através do decreto 41.479 de 20 de dezembro de 2000 é criado o Parque 

Estadual da Mata Seca incidindo diretamente sobre quatro fazendas. Entre elas as terras 

que resultam do processo de subjugação e expropriação dos povoados de Imbari, Lagoa 

da Lavagem e Pau de Légua. A partir de 2002, o IEF iniciou ação de reconhecimento da 

área e em 2004 deu início o processo de regularização fundiária do Parque. Por um lado, 

o processo avançou com a destinação de verbas públicas para aquisição das terras o que 

viabilizou a comprar à vista das áreas dos fazendeiros54. No caso da fazenda de Air 

Vieira os valores propostos pelo IEF com base em perito foram considerados 

insuficientes e recusados pelos proprietários55. O IEF, então, entrou com uma ação 

judicial na Comarca de Manga, que até final de 2008 não havia sido julgada.  

Se o Estado destinou recursos e se mobilizou no sentido de indenizar os fazendeiros 

afetados pela criação do Parque, por outro lado, em relação aos vazanteiros não houve 

nenhuma iniciativa de diálogo. Com a ocupação vazanteira sendo considerada ilegal 

porque não possuem os títulos de terra e por outro lado, suas benfeitorias estão fora dos 

parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, por isto, são 

desconsideradas nas indenizações. E, por fim, esta é uma população invisível para 

Estado. Isto pode ser compreendido no argumento do técnico do IEF, os vazanteiros são 

reconhecidos, apenas, como pescadores que tem na beira rio o seu ponto de apoio.  

Os vazanteiros, por outro lado, percebem o tratamento discriminatório que recebem, 

pois sofrem a ação fiscalizatória dos órgãos ambientais que os pressionam para paralisar 

seus roçados e seus fazeres sobre a terra e sobre a água. Sempre questionam porque o 

Estado não intervêm no funcionamento das fazendas que continuam a agir contra o 

meio ambiente, derrubando mata, represando lagoas criadeiras e realizando outras 

práticas abusivas, sem serem molestados pela repressão dos funcionários ambientais. 

                                                 
54 Segundo técnico local do IEF a avaliação feita por peritos contratados do mercado de terras na região 

identificou como valor máximo a ser pago mil reais por hectare, o que serviu como referencia para a 
negociação dos 10.176 hectares do Parque Estadual da Mata Seca. Foram pagos 1.200 hectares para 
Hass - fazenda Ressaca (abaixo de Air Vieira) e aproximadamente 3.000 hectares para Gabriel 
Andrade - fazenda Lagoa Encanta (acima de Air Vieira). Foram depositados em juízo os 5.000 
milhões, o que corresponde a 80 % dos 6.000 hectares das fazendas Maracaiá e Lagoa da Prata de Air 
Vieira, o que foi recusado pela família. Por outro lado, nem toda terra tem documentação, se 
caracterizando com terra devoluta, ou seja, terras do próprio estado (José Luis, Parque da Mata Seca, 
abril de 2008). 

55 A família de Air Vieira integra a elite agrária regional, inclusive se insere nos espaços de representação 
política possuindo membros no legislativo federal e estadual. 
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Alguns deles questionam sobre como uma área definida como Unidade de Conservação 

para que os bichos sejam criados e preservados pode ter cochos com sal para o gado e 

por ela passar fios de alta tensão. Afinal, o parque não é para os bichos? E como os 

bichos vão saber?  

Outros, sabendo que o fazendeiro não aceitou a venda, enxergam a sua recusa como 

uma possibilidade de manutenção do uso da terra frente à restrição do Parque. Desta 

forma estes se colocam na expectativa de uma solução favorável para o fazendeiro e, 

por consequência, poderá ser contemplado, seja pela possibilidade de trabalho ou de 

utilização da lagoa sem que o fazendeiro saiba. 

A atuação do IEF se tornou mais ostensiva durante os anos 2006 e 2007 quando 

algumas famílias foram notificadas em função dos plantios realizados. Para resolver esta 

questão a Promotoria de Manga realizou uma audiência e os vazanteiros, já organizados 

em torno da Associação de Vazanteiros de Matias Cardoso, apresentaram contra-

argumentos às denuncias do IEF, colocando à luz o problema coletivo, que é o impacto 

do Parque sobre as estratégias reprodutivas tradicionais das famílias vazanteiras e a 

própria reprodução material das famílias vivendo na periferia da cidade. 

A institucionalização da Associação, que se deu em 2007, surge como um esforço de 

visibilização do grupo social recorrentemente desconsiderado na suas dinâmicas e 

direitos, o que se intensificou com a criação do Parque. Frente às adversidades que 

emergem no processo se evidenciam diferentes estratégias de resistência por parte dos 

vazanteiros no contexto local. O grupo social de Pau de Légua com a sua inserção na 

vida local e regional procura construir sua própria estratégia. 

Cabe salientar que os vazanteiros da comunidade do Pau de Légua insistentemente 

afirmam que a localidade não se constitui, apenas, uma vazante, mas que a mesma é 

parte da ilha Pau de Légua que foi formada no passado e dada as práticas de manejo 

utilizadas propiciou a vinculação da mesma com a margem do rio. Há que considerar, 

pelo conhecimento da dinâmica do rio que essa população detêm, a afirmação de que 

esta área foi uma ilha no passado. Os mais velhos com base nesta informação afirmam 

que esta terra nunca foi documentada. 

Parte do grupo tem na comercialização da pesca um fator importante e atuando nas 

proximidades da cidade de Matias Cardoso tem este fazer evidenciado. No sentido de 

garantir o exercício da pesca, um número significativo de membros do grupo é 
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registrado como pescador artesanal profissional na Colônia de Pescadores de Januária. 

Estar vinculado a esta colônia garante no período de piracema o acesso a um salário 

benefício disponibilizado pelo governo federal e também acesso a linhas de 

financiamento para a pesca, que é empregado na compra de equipamentos, 

principalmente, barcos e motores. Este vínculo com a colônia tem produzido o 

aparecimento de uma hierarquização entre os pescadores que passam a ser diferenciar 

dos vazanteiros que tem na pesca uma atividade na reprodução material da família e não 

como profissão. 

No entanto, a ação política da Colônia se inscreve em torno do esforço de 

institucionalização e de normatização da pesca e não defende politicamente os 

interesses dos vazanteiros. Contata-se também que o Sindicato de Trabalhadores Rurais 

do Município tem uma intervenção assistencialista concentrando sua atenção no acesso 

à aposentadoria e a determinados benefícios e se eximindo das demandas de cunho 

político dos vazanteiros. Ainda assim, até um passado recente, os vazanteiros 

enfrentavam muitas dificuldades para comprovar o vínculo com a terra e sua condição 

de trabalhador rural.  

Além disso, alguns vazanteiros de Pau de Légua possuem vínculos com a ilha da 

Ressaca, onde tiveram ou têm direito e onde buscaram abrigo quando foram despejados 

pelo fazendeiro que os expropriou. Alguns deles se inseriram diretamente como 

acampados participando do processo de ocupação da fazenda Casa Grande e se 

integraram à dinâmica do acampamento. Outros acompanham o processo pelo contato 

frequente e pelos vínculos e amizades travados nos trânsitos pelo rio e pela cidade de 

Matias Cardoso.  

Neste contato aprendem mutuamente, por vezes se aproximando ou demarcando 

diferenças nas suas estratégias de resistências: sejam nas práticas ou nos discursos. 

Exemplo de estranhamento pode ser compreendido como é vista a estratégia de 

retomada da territorialidade quilombola pela liderança dos vazanteiros de Pau de Légua. 

Para ele, que enxerga seu grupo como expropriado e portador de direito, em decorrência 

da ancestralidade de lugar, ao passo que vê na estratégia do outro, uma inversão de 

direito em decorrência da “invasão” do direito alheio. Para ele, o direito é dado pelo 

trabalho instituidor de um mundus, sendo o acampamento, compreendido a partir da 

perspectiva das invasões dos sem terra, portanto não se vinculando ao território que os 

ancestrais das famílias vazanteiras instituíram por seu trabalho. Entretanto, esse é um 
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aspecto que não impede que expressem o reconhecimento de condições comuns e a 

solidariedade perante os de fora que os ameaçam.  

O meu trabalho de campo evidenciou que a leitura de processos históricos não é 

realizada com facilidade para indivíduos localizados, pois imerso nas relações sociais 

que os perpassam. Entretanto, a experiência da migração, de deslocamentos ou longas 

trajetórias de vida que acompanharam fortes mudanças de alguma forma propiciam o 

distanciamento e a leitura da vida social. Esta perspectiva foi teoricamente apontada por 

Bhabha (1998) quando cunhou o conceito de entre-lugar como um espaço metodológico 

para se ler pares antagônicos de oposição. 

A criação da Associação Vazanteira de Matias Cardoso se inscreve como uma estratégia 

política decorrente da resistência para o reconhecimento da tradicionalidade do grupo, 

com seu modo de vida singular, e para a permanência no território legado pelos 

antepassados. Mas, sobretudo, para o reconhecimento da possibilidade de convivência 

entre populações tradicionais e Unidades de Conservação em Minas Gerais. Este é um 

reconhecimento já posto na legislação, em termos de princípio, e que vem sendo 

desconsiderado pelos ambientalistas que tem imposto um ordenamento ambiental no 

norte de Minas, concentrando nesta região, um número elevado de Unidades de 

Conservação que incidem sobre as áreas em que vivem populações que vêm se 

afirmando como populações tradicionais. A tradicionalidade dos vazanteiros das 

beiradas do rio São Francisco é informada através de discursos, da atualização de 

fazeres cotidianos estabelecidos com o rio e com a vazante, das práticas coletivas nos 

espaços de reuniões da associação, bem como, na participação das lideranças em outros 

espaços políticos, quando se apresentam com uma identidade coletiva.  

 

Encontro vazanteiro da Ilha da Ressaca 

O Encontro “Vazanteiros e vazanteiras do São Francisco” realizado na ilha da Ressaca 

surgiu da necessidade de se construir referências e uma agenda comum voltada para as 

questões dos grupos vazanteiros. Com o objetivo de promover o debate entre as 

comunidades tradicionais dos vazanteiros, as instituições tecno-cientificas, as entidades 

dos movimentos sociais e as instituições do poder público que presentes foram 

apresentadas experiências de regularização territorial de populações tradicionais em 

outras regiões. 
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As conversas se desenvolveram em um ambiente de muita descontração que permitiu a 

aproximação e a troca entre os moradores das localidades de Pau Preto, do Capão, da 

Ressaca, do Jenipapo, do Curimatá, de Maria Preta, do Retiro, do Quilombo da Lapinha 

e do Pau de Légua. 

 

 

 

Estavam presentes no Encontro representantes do CAA/NM, da CPT do Vale do São 

Francisco e do CPT Amazonas, professores e estudantes da Unimontes, funcionários do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e 

do Instituto Chico Mendes, bem como, procuradores do Ministério Público Federal em 

Montes Claros e do Ministério Público Estadual da Procuradoria do Meio Ambiente da 

Bacia do São Francisco. 

O Encontro foi realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2008 e foi permeado pelo 

batuque, ou pelo samba como preferem os moradores desta ilha. Os dias foram intensos, 

ocupados com apresentações de experiências e de discussões sobre os caminhos 

trilhados “entre as leis ambientais e os direitos territoriais das populações tradicionais”, 

tema central do encontro.  
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Nas primeiras horas da noite, sob as estrelas e recebendo a brisinha mansa que soprava 

do rio São Francisco, os tocadores de caixas com seus repiques rápidos puseram para 

sambar jovens, velhos e crianças, os de dentro e os de fora. Muitos que ali se 

encontravam pela primeira vez se envolveram na dança movimentando o corpo como 

podiam e derramando suor. 

 

 

 

A brincadeira puxada pelos vazanteiros da Ilha da Ressaca deixou os visitantes à 

vontade para entrar na roda e dançar, ou simplesmente para ver e ouvir as batidas 

tradicionais do lugar. Além da dança, a comida preparada pelas mulheres beiradeiras 

sanfranciscanas foi compartilhada com carinho e abundância, saciando a fome de todos 

com seu maravilhoso tempero, mas também aguçando o desejo por mais e o interesse 

em alguns para aprender os requintes da cozinha vazanteira. 

Nas conversações, os vazanteiros e vazanteiras elucidaram questões sobre sua 

realidade, dando a dimensão dos processos passados e dos processos atuais vividos ao 

longo do rio São Francisco. Informaram que na década de 1960 as pessoas não 

precisavam morar em ilhas “porque não havia necessidade, cada um tinha o seu pedaço 



 210 

de terra pra plantar e viver, mas com as políticas do governo as terras começaram a ser 

limitadas”, por cercas de propriedades privatizadas.  

Neste período muitas famílias foram buscar a sobrevivência nas margens do rio ou nas 

ilhas, outras saíram para tentar a vida nas grandes capitais, enquanto poucas famílias 

permaneceram nas terras de origem. Com o tempo, passaram a existir regras rígidas 

sobre o uso dos recursos, foi quando a natureza do lugar, as plantas, os bichos, o rio, as 

lagoas passaram a ser chamados de “meio ambiente” pelos órgãos fiscalizadores.  

De lá para cá, o uso da água do rio foi proibido aos moradores, porém o uso do rio para 

irrigação foi permitido e legalizado para as grandes empresas. Privilegiadas com 

recursos da União e do Estado, as empresas dedicadas à exportação de grãos e frutas se 

estabeleceram gerando riquezas para seus donos e sócios, enquanto a maioria do 

moradores tradicionais da área que foram expropriados de seus territórios foram e 

continuam sendo colocados à margem da riqueza produzida. Para os integrantes da 

Associação quilombola da Lapinha este é “um desenvolvimento feito olhando pra frente 

e não pra trás”, ou seja, desconsiderando os povos do lugar e a sua história. 

Assim, afirmam que mesmo com dificuldade é a produção vazanteira “tirada nos 

braços, fruto de mãos calejadas pelo transporte de baldes de água”, pelo trabalho 

continuado, sem facilidades e sem apoio, que abastece as famílias das cidades 

barranqueiras e que garante produtos de qualidade para a população. Ou seja, é o 

vazanteiro que abastece o mercado local com variedade de produtos de qualidade e 

acessíveis. Pois a população não consegue comprar os produtos industrializados e caros 

que vem de fora, seja de Belo Horizonte ou de outros lugares e a maioria dos produtos 

das grandes fazendas e áreas irrigadas nem si quer passam pelo mercado local. 

As lideranças informaram ainda que as atuações do IEF e do IBAMA em relação aos 

vazanteiros quando estes saem para pescar é severa. Em decorrência eles sofrem 

pressão e são inclusive desqualificados. Neste sentido, como informa um dos presentes, 

o homem do campo perdeu o valor, não pode pescar, não pode caçar 
(...), direito de viver é um direito de todos, mas não chegou em mim 
ainda não. O mesmo direito que o presidente tem, o homem do campo 
também tem! Matar bicho pra comer não pode, mas me matar de fome 
pode? A onça tem direito de viver e eu não tenho? (João, Encontro 
Ilha da Ressaca, setembro de 2008). 
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Por isso, reclamam que hoje, mesmo morando nas ilhas ou na beira do rio São 

Francisco, eles passam “precisão”. Informam que os órgãos ambientais gastam 

praticamente todo o tempo que dispõem perseguindo aqueles que lutam pela 

sobrevivência, mas fecham os olhos para os empreendimentos degradadores que 

devoram incessantemente as matas, a terra e a água. 

Pesquisadora da UNIMONTES presente no encontro relembrou que na época que 

realizou seus estudos na região estava em curso processo de articulação política dos 

vazanteiros. Na sua visão, quando se compreende a história vivida pelos vazanteiros é 

possível fazer um paralelo entre a cultura vazanteira e os elementos contidos na 

legislação acerca de populações tradicionais, o que permite perceber o encaixe existente 

entre as definições legais e o modo de vida vazanteiro. Em sua fala Claudia Luz, 

destacou como elementos da cultura vazanteira os seguintes aspectos: 

Cultura própria resultante da interação entre negros, índios, 
populações nordestinas e diferentes dos grupos étnicos vizinhos; 

Conhecimento profundo do ambiente onde vivem que é passado de pai 
para filho e transmitido oralmente: beira do rio, ilha, rio, mata ou 
caatinga, classificando todos os bichos, todas as plantas, todos os 
solos, e outras dimensões; 

Relação com o rio de respeito e de reciprocidade, diferente da 
perspectiva do agronegócio. As regras sociais de parentesco e do 
compadrio também são regras para socialmente conviver com a 
natureza. Naquela época se percebeu que a luta poderia ser fortalecida 
se eles se afirmassem como população tradicional, a partir de sua 
etnicidade construída na relação com outros grupos étnicos vizinhos; 

Vida definida pela dinâmica do rio: águas, cheias, secas e vazantes. 
Ao mesmo tempo é pescador e vazanteiro. Com base nestas 
características é que se afirma que os vazanteiros não degradam o rio, 
que tem coisas a ensinar e que por isso precisam ter o reconhecimento 
de sua etnicidade como posto na Constituição Federal de 1988; 

E, por fim, foi enfatizado que, rio molda a vida legando como 
princípio a abertura para o chegante. “Se o rio dá e é generoso, eles 
também são abertos. Uma característica que tem que ser considerada 
quando se pensa o reconhecimento do território tradicional dos 
vazanteiros” (Cláudia Luz, Encontro Ilha da Ressaca, setembro de 
2008, grifos meus). 

 

O reconhecimento destas características leva os vazanteiros a se afirmarem 

politicamente como grupo diferenciado, o que permite também reivindicar direitos 

coletivos e principalmente o reconhecimento do direito territorial.  
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Neste sentido, uma questão colocada como central é identificar o significado do 

território expropriado para as populações vazanteiras. No caso, a terra firme, que foi 

expropriada, é apontada como um lugar importante para a reprodução do modo de vida 

vazanteiro, dado que nela ocorrem as lagoas que são fundamentais para a atualização da 

cultura vazanteira e para revitalização do rio São Francisco. No entanto, além de 

cercarem estas áreas os fazendeiros estão represando as lagoas, o que impede que os 

peixes se reproduzam e repovoem o rio. O impedimento desta dinâmica tem levado 

também a grande mortandade de peixes. Em casos como estes são os vazanteiros que 

coletam os peixes se asfixiando com a falta d’água e os transferem para o rio.  

Os conflitos que envolvem as populações tradicionais na região do rio São Francisco 

foram apresentados pela agente da Comissão Pastoral da Terra de Manga através de um 

mapa elaborado com a participação de lideranças presentes. Por meio desse 

mapeamento, se buscou evidenciar a dimensão dos processos vividos pelos diferentes 

grupos sociais no extremo norte de Minas Gerais. Num primeiro momento foi destacado 

o deslocamento das populações para a beira do rio na década de 1970 e hoje, a sua 

concentração nas ilhas. No total foi apresentada a existência de vinte e seis ilhas entre a 

divisa da Bahia e a cidade de Januária, todas densamente ocupadas, como a ilha de 

Maria Preta em Itacarambi, onde vivem 160 famílias vazanteiras. Hoje estas populações 

estão impactadas pela criação de Unidades de Conservação que surgem em decorrência 

do Projeto de Irrigação da Jaíba, principalmente o Parque Estadual do Verde Grande e o 

Parque Estadual da Mata Seca que atingem diretamente 58 e 57 famílias. Elas se sentem 

ameaçadas com a aplicação da legislação ambiental e cerceadas em suas práticas 

Além de grande responsável pela expropriação de grupos tradicionais o Projeto Jaíba é 

apontado como lugar de conflitos envolvendo grupos de Sem Terra. Hoje existem mais 

de quarenta famílias ocupando áreas da Reserva Legal I e II, e oito grandes pecuaristas 

instalados. Atualmente há um número significativo de famílias acampadas no corredor 

do canal de irrigação do Projeto de Irrigação do Jaíba que vai para Itacarambi. 

Um segundo aspecto apresentado foi o das comunidades quilombolas. Sendo que com 

reconhecimento pela Fundação Palmares existem dez comunidades quilombolas em 

Manga e também duas comunidades em Matias Cardoso. Todas esperam a ação do 

Estado, no caso do INCRA de regularização do território como definido na legislação 

referente aos direitos constitucionais das comunidades negras remanescentes de 

quilombo. Além destas, outras comunidades tradicionais da região vivenciam situações 
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de conflitos em decorrência da expansão de grandes empreendimentos e da criação de 

Unidades de Conservação. Neste caso foram citadas as populações veredeiras, 

geraizeiras e quilombolas que vivem distante da beirada do rio São Francisco, mas na 

região norte mineira.  

Num terceiro momento, foram relatados os processos vividos pelos Xakriabá, que 

conseguiram regularizar parte do seu território depois da chacina que matou o cacique 

Rosalino em 1987. Hoje na Terra Indígena, numa área de trinta e nove mil hectares, 

vivem mais de oito mil famílias. Porém os conflitos persistem, dado que o espaço 

regularizado retirou aos Xakriabá o acesso territorial ao rio inclusive com três 

assassinatos no último ano, em decorrência da demanda para incorporação de novas 

áreas na comunidade de Rancharia, que se situa na beira do rio São Francisco. 

Um quarto aspecto apontado são os impactos da criação de Unidades de Conservação de 

uso restrito e de uso sustentável na região do Vale do Peruaçu, bem como, a da criação 

do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde há grandes empreendimentos 

agrícolas. Enfim, ocorrem inúmeros conflitos que demandam acompanhamentos mais 

de perto, principalmente em decorrência do grande número de comunidades veredeiras 

que sofrem a interdição de suas práticas tradicionais de cultivo e de extrativismo pelos 

organismos ambientais. 

Um último aspecto destacado se refere ao desmatamento de matas nativas para 

produção de carvão, hoje concentrado em áreas de cerrado um pouco mais afastadas da 

beira do São Francisco, nos municípios de Montalvânia, Miravânia, Juvenília e também 

Matias Cardoso. Como a atividade é ilegal, ela se viabiliza através da normatização do 

transporte e o comércio pelo que é chamado na região de máfia do carvão. Atendendo 

aos interesses da indústria siderúrgica e deixando para trás uma série de problemas 

sociais e ambientais sérios inclusive com casos de trabalho escravo registrados.  

A experiência vivida por populações ribeirinhas da Amazônia foi apresentada pela 

agente da Pastoral da Terra daquela região. Ameaçadas pela ação degradadora de 

grandes empresas de pesca elas se organizaram a partir da idéia da criação de “lagos 

preservados” que foram instituídas a partir de leis municipais. Com a criação das 

Reservas de Lagos foram estabelecidos critérios de uso e de conservação para estes 

ambientes. É necessário informar que o reconhecimento jurídico das populações 

ribeirinhas, como comunidades tradicionais, facilitou os processos de criação dos lagos 

e de organização das populações locais para fiscalizarem os mesmo.  
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Representantes do Instituto Chico Mendes presentes no Encontro falaram sobre as 

exigências e os procedimentos legais para criação de Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. Eles reconhecem que são poucas as RESEX56 criadas até o momento e que 

a maioria está situada na Amazônia, com a existência de apenas duas Reservas 

Extrativistas no Cerrado. 

Um aspecto positivo, informado pelos funcionários do IBAMA presente no encontro é 

que a criação da Política Nacional para os Povos e as Comunidades Tradicionais pode 

influir sobre procedimentos ambientais. A lei 6.040 de fevereiro de 2007 estabeleceu 

como prioridade a resolução de conflitos, o reconhecimento e a efetivação dos direitos 

territoriais das populações tradicionais em contraposição à criação de Unidades de 

Proteção Integral. 

Na perspectiva da representante do IBAMA de Montes Claros, existem experiências 

positivas que envolvendo a sobreposição de Unidades de Conservação e territórios de 

povos e comunidades tradicionais que levaram ao estabelecimento de novos limites. 

Neste sentido é referência o trabalho realizado na Floresta Nacional de Trombetas na 

Amazônia. 

As propostas construídas durante o Encontro na Ilha da Ressaca e debatidas em grupos 

apontaram para a necessidade de continuar avançando no processo de organização local. 

Em relação aos poderes públicos foram apresentadas demandas por um trabalho mais 

articulado das várias instâncias, que caminhe no sentido do reconhecimento da 

anterioridade de direitos de domínio das comunidades quilombolas sobre os seus 

territórios. E se destacou a necessidade de priorizar a concessão de uso das terras da 

União nas margens do rio São Francisco para as comunidades tradicionais vazanteiras. 

Bem como, a revitalização do rio com pleno acesso aos seus recursos para os 

pescadores artesanais que vivem em comunidades tradicionais vazanteiras.  

 Durante o relato das experiências foi tecido um cenário amplo de possibilidades, mas 

também de dificuldades em relação ao direito terrritorial: 1) Na Amazônia as 

comunidades ribeirinhas têm buscado garantir direitos via espaço público local e criação 

                                                 
56 As RESEX fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e são regulamentadas pelo 

Decreto 98.897, de 30/01/90. A sua criação passa por quatro etapas: 1 – solicitação formal por parte 
da associação ou cooperativa de moradores; 2 – vistoria e elaboração de memorial, a partir de 
levantamento socioeconômico por parte do órgão; 3 – realização de audiência pública e 4 – Consulta a 
órgãos públicos sobre interesses conflitantes (FUNAI, INCRA, Estado, etc.). Para poder ter recursos 
destinados à realização do plano de manejo. 
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de leis municipais para regulamentar o acesso e uso dos recursos extrativos dos lagos, o 

que tem legitimado o domínio dos grupos ribeirinhos e restringido o impacto da pesca 

industrial sobre os mananciais. 2) Pesquisadores presentes chamaram atenção para os 

marcos legais definidos pela constituição de 1988 que reconhece direitos coletivos 

específicos para quilombolas e grupos étnicos, bem como, o decreto federal 6.040 dos 

povos e comunidades tradicionais. Em relação à legislação o que foi reforçado é a 

importância da auto-identificação, bem como, da Promotoria e do Ministério público na 

aplicação da legislação. 3) Representantes IBAMA e do Instituto Chico Mendes 

informaram sobre os instrumentos legais no campo das políticas ambientais que 

permitem compatibilizar a conservação da natureza e o homem. Esclareceram que 

existem hoje duas RESEX no cerrado e quase mil demandas para criação de novas 

Reservas Sustentáveis. Segundo os técnicos o maior empecilho em Minas Gerais tem 

sido a falta de interesse do Governo do Estado.  

 

 

 

Um momento importante do encontro, que explicitou os dilemas vividos pelos grupos 

tradicionais da beira do São Francisco foram as indagações feitas por Deca, liderança 

quilombola da ilha da Ressaca, após a plenária de apresentação de experiências. Frente 
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a existência de um rol de possibilidades com diferentes percursos e diferentes etapas a 

serem, respectivamente, percorridas e executadas. Onde se deve levar em consideração 

a correlação de forças e a acessibilidade às esferas do poder público.  Diante de tantas 

possibilidades vislumbradas a questão explicitada de forma inquietante por ela foi como 

o povo do lugar deve se apresentar: “como quilombola ou como vazanteiro?”  

As políticas que demarcam os novos direitos se substanciam na afirmação e no auto-

reconhecimento étnico, mas também levam a instrumentalização da identidade e do 

modo de vida a ela associado a partir de uma leitura reducionista da realidade.  

A pergunta trazia em si uma afirmativa importante, o reconhecimento de que os sujeitos 

sociais ali presente sentem-se com possibilidades de acionar identidade de forma 

múltipla, mas também torna público o dilema vivido pelo grupo que frente os caminhos 

legais postos se sentem pressionados a tomar uma decisão que pode ser excludente. 

O problema é que as políticas ao tomarem a cultura, como elemento de diferenciação, 

no sentido da garantia de direitos, passam a exercer sobre ela uma força normativa. 

Segundo Sahlins (1997) a cultura por ser dinâmica não pode ser tomada como algo 

instrumental, como mero elemento de diferenciação social. Com redução do conteúdo 

ao seu efeito, uma tentativa de dominar a cultura.   Neste sentido, há o risco das 

políticas, ao tomarem determinados aspectos como essenciais para o estabelecimento de 

condicionantes de acesso privilegiado ao território, engessarem a própria cultura, 

desconsiderando seu dinamismo e a autodeterminação dos povos.  

A pesquisa de campo junto ao Quilombo da Lapinha e Pau de Légua na leitura das 

sociodinâmicas ambientais apontou a construção do direito a terra e não só a ela, mas à 

natureza do São Francisco instituído a partir do trabalho e da ética da dádiva. Porém 

estas relações estão assentadas sobre uma lógica não capitalista e que se afirma a partir 

de vínculos simbólicos e afetivos com os lugares é são interditados pelos instrumentos 

normativos que dão sustentação à dominação do capital. Sendo permitido apenas 

relações com a natureza orientadas pela racionalidade econômica e técnico-científica 

que no caso são noções que estão na base do ordenamento territorial implementado pelo 

Estado.  

As políticas ambientais restritivas construídas com base nesta racionalidade regulam os 

afazeres costumeiros a partir de uma noção utilitarista da natureza e transformam 

práticas culturais em transgressões (O’DWYER, 2002). Na região estudada a 
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normatização desta política se dá como a proibição do acesso aos recursos extrativos 

das lagoas, matas e rios, bem como às terras de roçado férteis e úmidas. Além de impor 

a conversão da pesca em atividade econômica e a categorização dos vazanteiros como 

pecadores profissionais e sujeição das lidas costumeiras a infrações.  

Os processos de territorialização descritos neste capítulo dão visibilidade à expropriação 

imposta às comunidades tradicionais por frentes de expansão capitalista legitimadas 

pelo Estado. Ao levar em conta a sobreposição dos territórios tradicionais pelas UPI’s, o 

que se observa é que o desenho territorial construído pelo Estado Brasileiro revela a 

ausência de espaços destinados aos povos tradicionais e contraditoriamente a não 

observação de direitos humanos ratificados por tratados internacionais e incorporados 

pela Constituição de 1988. 

Esta ausência de espaço “de gentes” pode ser lida com uma questão mundial. Martinez 

Alier (2007) relaciona o avanço desproporcional das fronteiras do capital sobre 

populações camponesas, pobres e minorias étnicas como origem dos conflitos 

ambientais. Impactos e tensões deste processo geram um movimento mundial que 

articula os “pobres do mundo” em torno da “justiça ambiental” e que reinvidica o direito 

à natureza, antes de tudo, como fonte e condição de sustento da vida humana. Ao 

estabelecer estas bases na leitura deste movimento, o autor reposiciona a questão dos 

conflitos ambientais numa dimensão ética.  O movimento mundial “nasce de uma 

demanda por justiça social” e reúne os pobres do mundo para denunciar e resistir à 

característica histórica do capital de se expandir sobre os lugares, privatizando os 

espaços e recursos, promovendo novos cercamentos, transferindo os impactos para as 

pessoas do lugar.  

Sob a ótica da justiça ambiental a identidade essencializada perde sua centralidade. 

Passa a fazer sentido na busca de inclusão social neste jogo com o Estado, com suas 

mediações contraditórias que hora envolve políticas sociais na ausência de políticas 

territoriais efetivas. A identidade agora ancorada nas relações políticas de mediação 

assume um caráter discursivo podendo ser compreendida como elemento passível de 

plasticidade uma vez que o objeto de sua ação é o acesso ao direito territorial obstruído.  

Há que considerar o risco do engessamento presente, tanto no conceito de povos 

tradicionais quanto quilombolas e a crítica à apropriação destes e de outros conceitos 

pelas políticas públicas. A construção feita nos espaços das mediações políticas tem 

creditado valor ao auto-reconhecimento da identidade vazanteira e a apropriação do 
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conceito. Uma vez que confere uma perspectiva de inclusão social para a rede regional 

existente, buscando fortalecer processos similares de enfretamento ao encurralamento. 

Experiências de reordenamento territorial são colocadas em curso na tentativa de 

influenciar a construção de políticas territoriais junto aos órgãos do Estado, acreditando 

na possibilidade de romper com o quadro de engessamento institucional, jurídico e 

político em que este se encontra e de fortalecer o projeto político subalterno construído 

na articulação regional com apoio de colabores.  

Estratégias políticas articuladas às redes sociais são desenhadas para influenciar na 

operacionalização destas políticas e adequação às especificidades locais. Por exemplo, 

este é o caso da discussão em torno das RESEX’s propostas no norte de Minas tanto 

para comunidades geraizeiras, quanto vazanteiras.  

Dar visibilidade a complexidade de suas realidades e dos impactos da exclusão social 

são estratégias políticas acionadas tanto para a construção de entendimentos das 

especificidades de seus territórios quanto para garanti-los. Esta é a prática política 

desenvolvida por mediadores como CAA e CPT, com apoio de pesquisadores e no 

diálogo com o Ministério Público, a Promotoria pública, o Conselho Nacional das 

Populações Tradicionais e técnicos que integram o INCRA, o IBAMA e o Instituto 

Chico Mendes.  

 

E para encerrar esta seção me oriento como estratégia de síntese, pelos quatro aspectos 

constituintes do conceito de territorialização construído por Pacheco de Oliveira (1998). 

Donde se apreende que no tempo das empresas, dos parques e dos territórios étnicos as 

identidades quilombola e vazanteira emergem politicamente e se inscrevem num 

contexto de crescente conflito, quando os grupos passam a implementar novas formas 

de controle sobre o território.  

Dada a aproximação das redes sociais aos grupos quilombolas e vazanteiros da beirada 

do rio São Francisco, com os quais desenvolvi minha pesquisa que foi base para esta 

dissertação, tem início um processo de reelaboração cultural a partir da leitura 

construída sobre um passado comum que alimenta a criação de uma nova unidade 

sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora. E 

neste período que a comunidade negra Quilombola da Lapinha traz à cena 
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microregional o conhecimento dos direitos constitucionais para as comunidades negras 

remanescentes de quilombo.  

No processo foi resgatado o conhecimento de que as famílias das quatro localidades que 

conformam o quilombo tinham sido um quilombo histórico no passado, seja por 

informações históricas disponibilizadas por pesquisadores vinculados ao movimento 

social regional, seja por informações resgatadas na memória coletiva que trouxe à tona a 

história de Chanco Nunes e seu deslocamento de um lado para o outro do rio, com todos 

os seus parentes para fundar o mundus quilombola do qual descendem diretamente.  

Com o trânsito cada vez mais intenso de membros das redes sociais que constituem o 

movimento social regional pelos municípios de Manga e de Matias Cardoso e com a 

vinculação do grupo à representante da CPT do Vale do São Francisco amplia-se para a 

população negra a necessidade de um posicionamento político e a mesma aprofunda a 

compreensão do que seja uma comunidade remanescente de quilombo. É neste período 

que um grupo de membros das quatro comunidades faz uma visita ao Quilombo de 

Brejo dos Crioulos, que se encontra em processo avançado para a regularização 

territorial e retornam decididos a adotarem as estratégias do quilombo visitado para 

pressionarem a regularização fundiária junto ao INCRA. 

A intensificação do trânsito dos assessores jurídicos, políticos e dos pesquisadores 

propiciou a aproximação dos vazanteiros de diversas áreas do curso médio do rio São 

Francisco, dentre eles os vazanteiros do Pau de Légua. O conhecimento dos direitos de 

outras comunidades tradicionais pelos membros das redes sociais já se encontrava 

bastante discutido e influenciado pelo processo dos geraizeiros da Vereda Funda no 

município de Rio Pardo de Minas, amplia-se para os vazanteiros sanfranciscanos a 

perspectiva de conexão dos grupos vinculados a esta comunidade e as redes sociais que 

articulam estratégias de informação e formação sobre os direitos coletivos.  

Os membros desta comunidade vazanteira, ao longo do processo histórico de 

expropriação vivido, procuraram se inserir em diversos momentos em diferenciados 

espaços institucionais para a afirmação de seus direitos e para ter acesso a benefícios 

destinados às populações subalternas. A vinculação dos mesmos ao incipiente 

movimento de articulação dos vazanteiros do curso médio do rio São Francisco para a 

defesa dos seus direitos territoriais foi decorrente da pressão realizada pelo IEF para a 

desocupação da vazante que ocupam e que foi sobreposta pela criação do Parque da 

Mata Seca. Ante a iminência do despejo eles buscaram o apoio da CPT e de políticos 
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locais e passam a se posicionar coletivamente frente ao órgão ambiental mineiro pela 

permanência no lugar historicamente ocupada pelas famílias. 

O mecanismo político especializado que norteia esta fase do período de territorialização 

que estamos analisando é o reconhecimento do direito constitucional ao território 

tradicional, seja para as comunidades negras remanescentes de quilombo através do Art. 

68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, seja para outras comunidades 

tradicionais por meio dos Artigos 215 e 216 da Constituição de 1988. Há que considerar 

o decreto 4.887 de vinte de novembro de 2003 que regulamenta os procedimentos para 

o reconhecimento étnico e para a regularização fundiária e a Política Nacional de Povos 

e Comunidades Tradicionais instituída pelo governo federal que, também, criou um 

Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento Social e de Combate a Fome. Saliento que, também, o Brasil se 

tornou signatário da Convenção 169 da OIT.  

Enfatizo que no escopo destes mecanismos políticos especializados a emergência de 

sujeitos tradicionais como detentores de direitos coletivos no texto constitucional é o 

fato mais significativo. Se as diversas instâncias do Estado-Nação brasileiro levassem a 

termo o cumprimento do disposto constitucional ocorreria no país uma territorialização 

étnica com proporções inimagináveis e que Bromley (1989, apud Little, 2002, p. 01) 

denominou de uma “outra reforma agrária”. Entretanto, o próprio governo por meio da 

Instrução Normativa 49 tornou ainda mais burocrático os procedimentos para viabilizar 

o acesso das comunidades quilombolas aos territórios expropriados no processo de 

modernização conservadora da agricultura brasileira.  

O controle sobre os recursos naturais dos territórios quilombola e vazanteiro encontram-

se, principalmente, cerceados pela legislação e pela estrutura fundiária mantida intocada 

seja pelo governo federal responsável pela garantia dos direitos constitucionais seja pela 

justiça que permanece defendendo a propriedade privada e não reconhece o direito 

coletivo ao território tradicional. 

 

E, para finalizar este capítulo, chamo a atenção do leitor para a questão da produção de 

identidade que emerge no escopo da afirmação dessas populações negras como grupos 

étnicos.  
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Na antropologia, a definição de um grupo étnico foi compreendida por Barth (2000), a 

partir de suas fronteiras étnicas, por meio das quais as populações afirmavam a si 

mesmas em decorrência da organização política em contraposição a outros grupos 

étnicos. Vejo que no caso dos quilombolas e vazanteiros das comunidades que formam 

Lapinha e Pau de Légua que a identidade, atualmente, afirmada tem profundas 

historicidades. No caso do reconhecimento de si, como quilombola, os moradores dos 

quatro grupos locais que constituem o Quilombo da Lapinha encontram referências 

dessa condição tanto em informações históricas apresentadas pelos mediadores 

vinculados às redes sociais de apoio, quanto resgatadas na memória social do grupo, 

como foi o caso de Xancho Nunes narrado por Seu Domingos do grupo da Ilha da 

Ressaca. Se as primeiras informações sobre quilombo na região remetem a meados do 

século XVII sem, contudo, localizar personagens e nem localidades, esta narrativa 

aproxima a informação para a área onde estão situadas diversas comunidades rurais 

negras afetadas pelos processos de territorialização a partir do ordenamento ambiental 

mitigador da degradação produzida pelo Projeto de Irrigação do Jaíba e pelas empresas 

agropecuárias que produzem para o mercado internacional. Ser quilombola na Lapinha, 

portanto, possui profundidade histórica vinculada ao sistema escravocrata e às 

experiências de autonomia e liberdade das comunidades negras surgidas de fugas das 

casas e fazendas dos senhores de escravo.  

No caso da Vazante do Pau de Légua, as informações colhidas por pesquisadores da 

equipe de Donald Pierson sobre o homem no vale do São Francisco nos anos 1950 já 

informavam a existência da categoria vazanteiro no conjunto de outras etnicidades 

ocorrentes na região e, ainda, atualizadas na contrastividade dos modos de vida de cada 

grupo em relação ao outro. Estas identificações são construídas a partir de uma estreita 

relação do grupo social com o meio ambiente onde vivem e, podem ser lidas a partir da 

noção de “etnicidade ecológica” elaborada por Parajuli (1996). Tal noção permite 

evidenciar diferentes formas de apropriação do ambiente e mostrar que identidades 

deste tipo são resultantes de processos de politização da construção da alteridade em 

associação com um meio específico, dado que a noção foi construída na leitura de 

emergência de identidades frente à hegemonia capitalista na Índia. Creio ser possível 

recorrer a esta construção teórica para compreender a identidade vazanteira, por ser o 

caso que estudo, como uma etnicidade ecológica. 
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Se existem essas profundidades históricas as populações negras da Lapinha e do Pau de 

Légua podem afirmar, então, que existiu no período do sistema escravista um quilombo 

e que seus antepassados se recusaram a escravidão e se fizeram livres e autônomos na 

reprodução material da vida familiar. E os vazanteiros, também, podem afirmar alguma 

profundidade histórica de sua identidade já reconhecida por pesquisadores nos anos 

1950. Isto não quer dizer que tal identificação étnica é resultante da pesquisa 

coordenada pelo antropólogo americano, mas que foi neste momento que o modo de 

vida das populações subalternas da bacia do rio São Francisco foram estudadas e 

puderam vir à cena acadêmica naquele período. Mas, se perde nas brumas da memória a 

emergência da contrastividade que fez as populações negras das beiradas do rio São 

Francisco serem afirmadas como vazanteiras em contraposição a outros grupos sociais 

com modos de vida diferenciados. Qual não é possível saber, mas podem ter sido na 

contrastividade com os Xakriabá, os caatingueiros, os veredeiros, os geralistas ou os 

mangabeiros. 

Um segundo aspecto emerge na produção da identidade, aquilo que Cardoso de Oliveira 

(1976) considerou como sendo o caráter manipulativo dos aspectos culturais existentes 

nas identidades coletivas. Para este autor, a identidade como afirmação ideológica 

construída a partir de representações coletivas definidas pelo grupo étnico constitui-se 

como uma estratégia política consciente de produção da etnicidade para diferenciação 

de grupos sociais em contexto de conflitos societários.  

E, por fim, chamo a atenção para a contribuição de Silva (2000) quando este informa 

que a identidade ao ser produzida e afirmada num campo simbólico e discursivo está 

sujeita as relações de poder que a produz e que com ela se confronta. Desta forma, as 

disputas identitárias se caracterizam por divergências mais amplas entre grupos que se 

opõem antagonicamente, sejam simétrica ou assimetricamente situados no espaço social 

no qual ocorrem. Há, por um lado, grupos que buscam garantir acesso a benefícios 

materiais e simbólicos do estoque social e, por outro lado, grupos que procuram impor 

restrições a bens materiais e simbólicos da sociedade. 

 

Para terminar este capítulo, focalizo o processo que considero crucial para os membros 

do Quilombo da Lapinha e da Vazante do Pau de Légua situados nos municípios de 

Matias Cardoso, de Manga e de Itacarambi.  Ou seja, a emergência de uma resistência 

não tradicional, marcada pelo posicionamento dessas populações negras para se 
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afirmarem como sujeitos de direitos diferenciados. Esta é a tônica da terceira dinâmica 

que nos tempos atuais colocou em conflito grupos que em períodos anteriores eram 

solidários entre si, ao mesmo tempo em que ocorre a judicialização do processo e o 

posicionamento de organismos de Estado se colocando como apoio institucional na luta 

pela permanência destes grupos no cenário nacional. E, por fim, esta dinâmica marca o 

período de territorialização hodierno, pois vinculado à etnicização da terra para os 

grupos negros e grupos tradicionais.   

Concluo este capítulo afirmando que a utilização do instrumental analítico de Pacheco 

de Oliveira (1998) permitiu apreender as mudanças ocorridas no contexto regional, a 

partir de mecanismos políticos especializados na colônia, no império e na república, que 

incidiram sobre a vida das comunidades Quilombo da Lapinha e Vazanteiros de Pau de 

Légua. Estas mudanças confluíram para produzir o encurralamento destes grupos que 

atualmente emergem na cena política se afirmando como vazanteiros e/ou como 

quilombolas.  

Em relação ao primeiro aspecto construído pelo autor, a criação de uma nova unidade 

sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora, é 

possível informar as seguintes transformações apreendidas ao longo dos cinco tempos 

históricos. 

Inicialmente, na seção que denominei tempo de encontro das gentes e da cultura, 

vigente até o século XVII, a região era ocupada por populações indígenas e negras 

aquilombadas e em relação a este período sabe-se apenas que houve contatos e 

vinculações entre os dois grupos e que as populações negras se mantiveram protegidas 

pela malária e vivendo invisibilizadas sob a vegetação de caatinga arbórea que recobria 

o vale do rio Verde Grande. A partir de meados do mesmo século, cuja seção foi 

nomeada como tempo de ocupação bandeirante e das sesmarias, negros e índios foram 

submetidos pela força bandeirante, e as populações subalternas foram subsumidas na 

categoria identitária sertanejo, mas, também, identificados de forma pejorativa como 

baianos ou pernambucanos. Neste período, os membros da sociedade Xakriabá, 

transferem-se da região centro-oeste e se fixam na região. Após os anos de 1850, seção 

que inicio com a introdução da Lei da Terra e que denominei de tempo dos coronéis, 

sucede-se uma fase de complexificação com diversos grupos se auto-identificando e 

sendo identificados contrastivamente: os veredeiras, os geralistas ou geraizeiros, os 

catingueiros, os barranqueiros, os vazanteiros, os mangabeiros e os lameiros. Tem-se 
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também a reafirmação dos Xakriabá e dos quilombolas, que são chamados de filhos da 

selva e que ocupam o interior da floresta de caatinga arbórea do vale do rio Verde 

Grande. No século XX, novos mecanismos políticos especializados impõem uma nova 

territorialização a partir dos anos de 1960, chamada pelos nativos como tempo da 

ruralminas e dos fazendeiros. Neste período, as populações subalternas passam a ser 

diferenciadas em função da sua relação com a terra quando se auto-afirmam como 

moradores e são subsumidas por denominações de organismos de estado como 

pequenos proprietários, posseiros e agregados. Neste momento, emergem as categorias 

trabalhador rural, em decorrência da atuação dos STR’s, e os Xakriabá, que são 

reconhecidos como povos indígenas pela FUNAI, deixam de ser considerados caboclos. 

Nos anos 1990, último processo de territorialização, chamado aqui de tempo das 

empresas, dos parques e dos territórios étnicos, intensifica-se a lógica de produção 

capitalista no país, e a população subalterna regional passa a se constituir em reserva de 

mão de obra para o mercado agropecuário nacional. Na região, surgem as categorias 

bóia fria e migrante sazonal, a partir das estratégias utilizadas pelos membros das 

coletividades menos abastadas para garantirem a reprodução material das famílias. 

Posteriormente, ameaçados pela sobreposição das UPI´s, as populações subalternas 

passam a se posicionarem na defesa de sua terra e de seu modo de vida. Neste momento 

buscam referências na memória social de cada grupo que articuladas a informações 

históricas apresentadas pelos mediadores vinculados às redes sociais propiciam se 

posicionar para a defesa de suas territorialidades e se afirmar como quilombolas e/ou 

vazanteiros.  

Em relação ao segundo aspecto inerente ao conceito desenvolvido por Pacheco de 

Oliveira (1998), a constituição de mecanismos políticos especializados, é possível 

informar as seguintes transformações apreendidas ao longo dos cinco tempos históricos. 

Até os anos 1850, no tempo de ocupação bandeirante e das sesmarias, os mecanismos 

políticos especializados de territorialização instituídos eram, por um lado, a sesmaria 

doada pela coroa portuguesa e por outro lado, o arrendamento feito pelos sesmeiros, 

estes utilizaram-se de parcerias com populações subalternas. Em termos territoriais as 

sesmarias eram contemporâneas de áreas virgens para a colonização, mas ocupadas 

pelos grupos aquilombados que se mantinham invisibilizados nas áreas que ocuparam. 

Posteriormente, no tempo dos coronéis, para fazer uma regularização fundiária no pais, 

foi implantada a Lei da Terra que propiciou surgir o direito à propriedade privada pela 



 225 

aquisição, registro de áreas ocupadas e posse da terra. Esta legislação permitiu a 

normatização do mercado de terras e de heranças. Neste período a instituição da Guarda 

Nacional, com a inserção de fazendeiros através da compra de patente faz surgir os 

coronéis como senhores de poder submetendo os demais grupos sociais aos seus 

ditames e interesses políticos, sociais e econômicos. A partir dos anos de 1960, no 

tempo da RURALMINAS, a modernização da economia brasileira é levada à frente 

pelo Estado com a instituição do Estatuto da Terra. Quando os investimentos do estado 

são orientados visando à transformação das fazendas em empresas rurais. Neste 

momento são implementados o Projeto de Irrigação do Jaíba, pela RURALMINAS e 

CODEVASF, bem como com a mobilização de incentivos fiscais e incentivos 

financeiros via SUDENE. Há programas nacionais do governo federal, entre eles o 

PROVÁRZEAS e o PROHIDRO que dão sustentação às políticas de modernização 

conservadora da agricultura que promovem a privatização e, ainda mais, a concentração 

da terra na região. A partir dos anos 1990, no tempo das empresas, dos parques e dos 

territórios étnicos, são instituídos, concomitantemente, mecanismos políticos 

especializados em três vertentes. De um lado, dando continuidade à modernização 

conservadora, no norte de Minas, são mobilizados recursos públicos e empréstimos 

internacionais junto ao Banco Mundial para a implantação da Etapa II do Jaíba e para 

estímulo as atividades agroexportadora. Por outro lado, para dar sustentação à expansão 

do Jaíba é criado o Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba como compensação aos danos 

ambientais causados pelo próprio projeto. No caso, o Estado é, então, responsabilizado 

pelos impactos ambientais do Projeto Jaíba. Assim, o ônus da degradação ambiental não 

recai sobre o projeto como um todo, não recai sobre as empresas que nele se instalaram, 

mas sobre as populações negras rurais que foram expulsas para o entorno do território 

irrigado e destinado ao grande empreendimento. O terceiro mecanismo que é de caráter 

nacional decorre da emergência de sujeitos coletivos com direitos territoriais na 

Constituição de 1988. Embora, na conjuntura atual, a regulamentação dos direitos 

constitucionais não se efetive e corra risco devido à mobilização de áreas territoriais por 

interesses privados vinculado ao agronegócio e que tem como consequência a eleva 

cão do custo da terra e o aumento de conflitos entre populações tradicionais e grupos 

privados. 

Em relação ao terceiro aspecto, definido pelo autor que orienta a leitura do processo 

histórico das populações negras rurais estudadas por mim, a redefinição do controle 
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social sobre os recursos ambientais, é possível informar a seguintes transformações 

apreendidas ao longo dos cinco tempos históricos. 

No tempo de ocupação bandeirante e das sesmarias o controle social dos recursos 

ambientais foram retirados das mãos das populações indígenas e das populações negras 

aquilombadas pelos bandeirantes paulistas e pelos sesmeiros reinóis. Estes penetraram a 

bacia do curso médio do rio São Francisco e se fixaram nas margens deste rio, nas 

chapadas e nas encostas das Serra Geral onde instalaram suas fazendas de criação de 

gado. Aos poucos, com o isolamento imposto à região pelo domínio do comércio na 

colônia, os recursos ambientais passaram a ser manuseados pela população regional, 

fosse ela abastada ou não. Assim, posteriormente, apesar da subordinação ao poder dos 

fazendeiros - sesmeiros ou arrendatários - e dos coronéis, houve espaço para o 

estabelecimento da autonomia das populações subalternas na reprodução da vida. Neste 

momento a terra era ofertada como dádiva que articulava as relações sociais e 

propiciava o estabelecimento de vínculos entre as parentelas do fazendeiro ou do 

coronel. Os mecanismos que propiciaram iniciar a mudança do controle dos recursos 

ambientais na região e a quebra das solidariedades até então vigentes neste período 

foram a construção da estrada de ferro que passa pela região – Central do Brasil, a 

desinsetização da área da mata da jahyba e a criação das entidades de representação 

profissional patronais.  

No processo de modernização da agricultura conservadora brasileira, no tempo da 

RURALMINAS, o controle social sobre os recursos ambientais migrou das mãos das 

populações locais para as mãos do órgão estadual responsável pelas questões agrárias 

em Minas Gerais. A instituição realizou uma reorganização da estrutura fundiária da 

região e excluiu da nova formatação as pequenas parcelas de terra ocupadas por 

posseiros. As áreas territoriais das comunidades subalternas foram expropriadas e 

repassadas para as mãos de empresas agropecuárias. Precedidos por grileiros vinculados 

a fazendeiros e foi utilizada violência extrema na expropriação das terras e expulsão das 

populações das áreas territoriais legadas pelos antepassados. A partir deste período o 

controle dos recursos ambientais por parte das populações negras das comunidades 

estudadas passa a ocorrer em pequenas áreas com manuseio restrito em decorrência da 

legislação ambiental e da vigilância dos órgãos ambientais. E, finalmente, a partir dos 

anos de 1990, com o tempo das empresas, dos parques e dos territórios étnicos, há 

primeiramente, a criação do SAP Jaíba que redefiniu o desenho territorial, o controle 
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social total sobre os recursos ambientais de uma área de aproximadamente cento e 

oitenta mil hectares de terra. Se os ancestrais das populações negras instituíram nesta 

área uma territorialidade coletiva, autônoma e o manejo socialmente controlado da 

natureza, neste período, seus descendentes passaram a ter cerceado o acesso aos lugares 

de seus territórios tradicionais. Os territórios reconhecidos pela legislação como 

tradicionais encontram-se submetidos à estrutura fundiária mantida intocada, tanto pelo 

governo federal responsável pela garantia dos direitos constitucionais, como pela justiça 

que permanece defendendo a propriedade privada em detrimento do direito coletivo 

instituído pela Constituição de 1988. 

E, por fim, em relação ao definido por Pacheco de Oliveira (1998) no tocante aos 

processos de territorialização, ou seja, a reelaboração da cultura e da relação com o 

passado, foi apreendido na leitura dos cinco tempos históricos, mudanças visando a 

garantia de sua territorialidade. No tempo atual, estas populações tradicionais ocorrentes 

nas beiradas do curso médio do rio São Francisco recorreram à identidade étnica como 

estratégia de afirmação de si. 

A partir dos anos 1990, na vigência do tempo das empresas, dos parques e dos 

territórios étnicos, ocorre a consolidação dos empreendimentos capitalistas com 

intensificação da migração de parcela considerada das populações. Esta estratégia, 

muitas vezes definitiva, ocorreu sazonalmente desde os anos 1960. Com estas ondas 

migratórias, emergem nas comunidades a saudade dos tempos antigos que são 

afirmados como tempos de fartura e tempos de liberdade. Decorre daí o início da 

elaboração de leituras críticas sobre a realidade social em que se encontram inseridas. 

Neste momento, há incipiente posicionamento político dos grupos tradicionais que 

alimentam a busca por possibilidades de melhorias das condições de vida para as 

famílias e para a coletividade, numa perspectiva diferenciada das posturas, até então, 

adotadas. Posteriormente ocorre a articulação do grupo com a CPT do Vale do São 

Francisco e, posteriormente, emerge a aproximação das redes sociais do Norte de Minas 

com essas populações negras beiradeiras. Fruto das três dinâmicas aprofunda-se o 

processo de reelaboração cultural a partir da leitura construída sobre o passado e à luz 

do presente, que alimenta o acionamento de uma nova unidade sociocultural mediante o 

estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora. É neste período que a 

comunidade negra Quilombola da Lapinha traz a cena microregional o conhecimento 

dos direitos constitucionais para as comunidades negras remanescentes de quilombo. 
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Após visita ao Quilombo de Brejo dos Crioulos, seus membros intensificam e politizam 

as estratégias, não passivas, de resistência ao mesmo tempo em que ampliam o vínculo 

desse grupo étnico com outras populações subalternizadas existentes na beira do São 

Francisco, principalmente, no município de Matias Cardoso. É o momento em que 

emerge a comunidades vazanteira de Pau de Légua afirmando-se como grupo portador 

de práticas culturais diferenciadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação procurei compreender, a partir de uma leitura sincrônica e diacrônica, 

as sociodinâmicas ambientais vividas pelos quilombolas da Lapinha e pelos vazanteiros 

do Pau de Légua e, por outro lado, procurei construir, num percurso diacrônico, 

vinculadas à apreensão das territorialidades instituídas ao longo da historicidade das 

populações negras das beiradas do curso médio do rio São Francisco, os processos de 

identificação dessas mesmas populações residentes nos municípios de Matias Cardoso, 

Manga e Itacarambi. Resulta deste percurso a compreensão do encurralamento 

territorial em que se encontram inseridos, como afirmado pelos membros das duas 

coletividades.  

O foco de estudo foi colocado nas práticas sociais de resistência cotidiana, na 

atualização de seus saberes, nos vínculos territoriais que mantêm como um espaço do 

qual não tem mais controle sobre os recursos naturais e na racionalidade fundada na 

vinculação entre humanos e natureza. E, por outro lado, focalizo a resistência política 

desses dois grupos étnicos norte mineiros construída na trama dos espaços das redes 

sociais a que se vinculam. É no interior destas redes que aprofundam o questionamento 

sobre a lógica capitalista de apropriação privada e de concentração de recursos, bem 

como sobre a expansão da lógica conservacionista que se estabelece para subsidiar os 

empreendimentos capitalistas que receberam subsídios do Estado para se instalarem na 

região.  

No primeiro capitulo desta dissertação, desenvolvi uma etnografia dos grupos estudados 

com a articulação interpretativa entre narrativa iconográfica a partir de fotografias 

minhas e de outros e narrativa textual. Apresentei a descrição da convivência social dos 

grupos nos lugares e com os lugares, onde vivem e resistem: o rio, a ilha, a terra em 

comum e a terceira margem.  

As permanências das famílias nestes lugares se relacionam a um conjunto de práticas, 

saberes e estratégias socialmente construídas que tem na atividade trabalho o elemento 

fundamental da a organização social dos dois grupos. É através do trabalho, percebido 

como ato de liberdade, como vínculo estreito e indissociável entre homem e natureza 
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que quilombolas e vazanteiros se afirmam como homens e mulheres dignos de 

reconhecimento social.  

Na seção sobre a convivência no rio e com o rio, mostrei como se constrói a 

sociabilidade quilombola vazanteira entre seus membros e destes com o rio São 

Francisco. O rio como um complexo de lugares socialmente construídos, articula 

cotidianamente, a transmissão, a apreensão, a atualização e a reafirmação dos papeis 

sociais femininos e masculinos associados às diferentes faixas etárias. O rio como um 

lugar onde, desde criança se aprende pela e com a gramática cultural do grupo, o 

respeito ao rio e aos mais velhos, bem como, a observar a movimentação das águas e os 

indícios que anunciam mudanças nos ciclos do rio. Enquanto os meninos aprendem com 

os homens os fazeres masculinos, as meninas se apropriam do conhecimento 

tipicamente feminino transmitido pelas mulheres, uma aprendizado prático, de fazeres 

diários e realizados juntos. Onde se misturam brincadeiras e trabalhos, sem perder o 

aspecto lúdico que o estar juntos propícia. Com o aproximar da idade adulta o 

vazanteiro e a vazanteira internalizam a relação com o rio conformada pelo trabalho e 

pelo respeito a este ser vivo. Ele que é a garantia da vida material, social e simbólica, 

que compõem o universo das representações sociais do grupo e orientado pelo respeito 

ao ser mítico compadre d’água . 

Na seção, nas ilhas do Remanso e Capão, apresentei como as relações sociais 

conformam a lógica costumeira de acesso a direitos e aos recursos nas ilhas, que são 

compartilhadas pelos seus moradores no tempo presente, assim, como pude apreender, 

na historicidade do grupo. No passado a ilha era uma “terra livre” e sua apropriação se 

deu quando as famílias começaram a ser expulsas da terra firme e passaram a busca 

nestes espaços “fluviais” livres um lugar para se fixar. A partir daí, a utilização de 

espaço no interior da ilha e parcelas apropriadas se dá em função dos vínculos entre 

aqueles que conformam a coletividade vazanteira. A herança se apresenta como um 

fator importante na transmissão dos direitos aos recursos disponibilizados na ilha, mas 

não é a única prática instituida, há também a terra dada, a terra de favor e a compra de 

direito. A Terra dada é a categoria que informa a cessão de parcelas da terra como 

forma de atualizar vínculos sociais nos circuitos das dádivas entre parentes, compadres, 

vizinhos e chegantes. Neste caso a reafirmação do direito sobre as parcelas de terra 

cedidas se dá por meio do trabalho. A terra de favor é uma forma de acolher parentes 

que passam por dificuldades em funções de restrições de acesso a terra, situações em 
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que o acolhimento pode ser temporário ou se estender por anos a fio. E, por fim, a 

compra de direitos, que é a principal forma de acesso à ilha acionada por aqueles que 

perderam seu lugar na terra firme, os mais fracos e buscam na ilha um lugar para se 

estabelecer. Os indivíduos vinculados a esta categoria social por vínculos parentais 

existentes ou a partir da inserção social que desenvolvem ao se fixar na ilha. Estes são, 

em geral, progressivamente, incorporados como membros à coletividade. 

E, por fim, a compra de direitos, que é a principal forma de acesso à ilha acionada por 

famílias que perderam seu lugar na terra firme e buscam na ilha um lugar para se 

estabelecer. Aqueles que realizam a compra de direitos o fazem a partir de vínculos 

parentais ou por relações de parceria e trabalho estabelecidas junto aos moradores da 

ilha. E, em geral, são progressivamente, incorporados como membros à coletividade. 

As categorias “espaço” e “tempo” são cruciais para a construção da taxionomia 

vazanteira que classifica os diferentes lugares de acordo com suas características e 

potencialidades as quais mudam de acordo com o período chuvoso, ou seja, “secas” e 

“águas” e com a dinâmica do rio, ou seja, cheias e vazantes. A gramática cultural dessas 

populações recobre todo o espaço da ilha e se dá a partir das nomeações de cada um dos 

lugares, de cada tipo de depósitos trazidos nas enchentes pelo rio que dão formação a 

diferentes solos. Na taxionomia vazanteira a classificação de cada um dos ambientes se 

vincula aos diversos elementos presentes em cada lugar, em cada tipo de solo ou em 

cada tipo de vegetação. O vazanteiro associa à denominação lameiro um segundo nome 

para classificar o tipo de material deixado pelo rio, que pode ser mais arenoso ou 

composto por frações intermediárias de areia e argila.  

A cada nova fase de chuva ou seca, de cheia ou de vazante, os vazanteiros e as 

vazanteiras palmilham todo o espaço lendo seus indícios para planejar e projetar os seus 

fazeres que garantem a reprodução material das famílias. O planejamento vazanteiro é, 

então, um barco a deriva no meio de um nevoeiro. Por mais que o condutor do barco 

atue e ele atua, não sabe ao certo o resultado de sua ação em busca de um porto firme. 

Assim, a agricultura das populações negras vazanteiras é afirmada como sendo uma 

agricultura de altíssimo risco, porque moldada sobre fatores alheios ao seu controle, 

ainda que este detenha um conhecimento extremamente complexo do solo, da terra, das 

culturas agrícolas, das vegetações, das chuvas, das enchentes, das secas e do 

comportamento do rio. 
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A dinamicidade da territorialidade nas ilhas do curso médio do rio São Francisco, 

conformada pelos ciclos naturais, me permite aproximar suas noções de tempo e de 

espaço às noções de tempo e espaço dos Nuer, como discutido por Evans-Pritchard 

(1993). Este autor informa que os ciclos naturais são importantes naquele contexto 

porque existiam grupos sociais que conferiam sentido à suas variações, bem como 

agregaram práticas sociais diferenciadas a cada um dos espaços vinculados a cada um 

dos tempos. Ou seja, haviam espaços e tempos ecológicos que propiciavam práticas a 

espaços e tempos estruturais. O mesmo observo no caso das práticas sociais 

desenvolvidas pelos vazanteiros, quando estes manejam os materiais carreados pelo rio 

e conferem significado às cheias e às vazantes, propiciando o estabelecimento de 

práticas de agriculturas em espaços específicos por eles identificados. Desta forma esta 

população negra transforma a vazante em lugar socialmente valorizado, o que seria 

diferente se o foco de nossa análise fossem os fazendeiros, que não manejam as 

vazantes da beira e que vêem o rio apenas como fonte de água que abastece a sua 

propriedade.  

Os quintais e as casas, assim como o rio, caracterizam-se como espaços de socialização 

do grupo onde é possível observar diferentes papéis sendo reproduzidos pelos membros 

das famílias. A casa como um lugar predominantemente feminino, o quintal como 

espaço de sociabilidade entre os membros masculinos e femininos da família no seu 

contato com diversas outras famílias vizinhas, sejam elas parentes ou não. Reservando 

aos espaços mais distanciados o domínio masculino, o que não quer dizer que as 

mulheres também não se insiram nos espaços tidos como dos homens, o que se dá 

principalmente na ausência de maridos ou naquelas casas em que as mulheres são 

chefes de família.  

Por trás dos papéis vivenciados há todo um conjunto de comportamentos, de práticas e 

de valores afirmados na convivência social. Os mais velhos são considerados os 

portadores ideais desses papéis reproduzidos na vivência cotidiana das relações entre 

homens e mulheres e porque aproximam a prática do modelo cultural, são respeitados 

pelas gerações mais novas. Os jovens, ao procurar replicar os papéis tradicionais de 

homem e mulher, entram em choque com a cultura local, em decorrência das mudanças 

advindas do mundo externo que impõem uma atuação mais ativa da mulher. Em 

contrapartida as mulheres têm assumido muito mais responsabilidades, não só 

trabalhando junto com o homem, mas também desenvolvendo um maior transito em 
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relação ao mundo externo. Dessa forma, passam a atuar em outros espaços, 

considerados masculinos e a se portar com maior individualidade e com autonomia no 

espaço familiar, o que leva a explicitar conflitos de poder no espaço familiar. 

É também nos espaços dos quintais que se visibiliza a ausência de recursos à que estão 

submetidos os moradores da ilha e que os impedem de construir suas autonomias de 

reprodução da vida material das famílias em condições dignas. A impossibilidade de 

acesso aos recursos naturais impede que práticas tradicionais sejam utilizadas para 

viabilizar a reprodução dos grupos em boas condições, como a extração de lenha, o 

manejo do gado na pastagem nativa, bem como a extração de medicamentos, madeira e 

fibras tradicionalmente manejadas pelos ancestrais. E, assim, reconhecem a premência 

de se vincular a alguém e se mantém sob o jugo das relações de trabalho assalariado 

visando ter acesso aos recursos de que necessitam para a própria manutenção. Ou seja, 

no caso das fazendas recorrem aos empregados e com eles estabelecem vínculos de 

sociabilidade que lhes facultam maior facilidade de acesso à mata, ao pasto ou a outros 

espaços no interior do território ocupado pela fazenda. 

Os deslocamentos constantes de parentes oportunizam investimentos e possibilitam a 

inserção em outros espaços, quando, também, articulam apoio político juntos às 

instituições locais e regionais. Por outro lado, os deslocamentos frequentes tencionam as 

relações internas do grupo em função da diminuição significativa do contingente jovem, 

principalmente do contingente masculino, sendo transferido para as mulheres e, em 

alguns casos, também para os velhos as responsabilidades pelos afazeres cotidianos. 

No estudo procurei evidenciar que festas, que encontros, que casamentos, que rezas para 

os santos, se constituíram como espaços coletivos privilegiados de sociabilidade que 

colocavam em contato parentes, compadres e vizinhos e também aqueles que estavam 

distantes, pois vivendo em outras localidades. Atualmente são poucos os momentos 

festivos celebrados coletivamente o que pode ser lido como consequência da 

desestruturação do modo de vida alicerçado no acesso irrestrito aos recursos da natureza 

que propiciavam fartura de alimentos a ser compartilhado com a coletividade. 

Sobretudo os casamentos significavam momentos de confraternização quando as 

famílias aprofundavam seus vínculos por meio da união de seus filhos. Nestes casos o 

jovem que se casava fundava seu mundus familiar e, por isso, necessitava de acessar 

espaço territorial onde construir sua casa e onde sua família teria a possibilidade de 

garantir da reprodução da vida material. Porém, atualmente, a impossibilidade de acesso 
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à terra constitui-se no principal impedimento para a realização de casamentos festivos. 

Assim, como não há fartura para se compartilhar e os jovens estão na maioria 

trabalhando fora, as pessoas narram com tristeza que há muitos anos ninguém casa nas 

comunidades.  

Houve também um deslocamento da vida social dos espaços rurais para os espaços 

urbanos, como evidencia a predominância de momentos festivos ocorrendo, 

principalmente, nas sedes dos municípios e organizados principalmente por instituições 

públicas. Há também mudanças no caráter destes momentos festivos que deixam de ser 

momentos de atualização e afirmação de vínculos sociais e passam a reafirmar a 

assimetria de poder que sustentam a vida social na atualidade. 

Na seção em que trato da terra em comum, procurei destacar alguns aspectos específicos 

das comunidades Saco, Lapinha e Várzea da Manga, que resistiram à total expropriação 

e vivenciam uma vida cotidiana de muita proximidade e de fortes laços de parentesco, 

pois detém uma parcela do território tradicional compartilhado entre parentes. Da 

mesma forma que na ilhas é possível observar diferentes papéis sendo assumidos por 

homens e mulheres. Os homens, em geral, envolvidos com atividades mais afastadas 

dos espaços da casa e do quintal e, por vezes, permanecem o dia inteiro longe de casa, 

envolvidos com a pesca, com contatos políticos fora da comunidade ou trabalhando para 

as fazendas de gado vizinhas. As mulheres, por seu lado, dedicam todo seu tempo aos 

cuidados da casa e das crianças e dos fazeres no quintal e quando saem geralmente é 

para cuidar da saúde ou para visitar algum parente.  

A terra em comum se caracteriza pelo compartilhamento de uma mesma terra por um 

grupo de famílias unidas entre si por fortes laços de parentesco. Neste caso, mesmo não 

havendo divisões rígidas separando as famílias, as áreas ocupadas por cada uma delas 

são respeitadas e são guardados antigos direitos mesmo na ausência do dono. Estes 

direitos são informadas pelos mais velhos e reafirmados pela atualização dos vínculos 

sociais entre famílias, onde se destaca a recorrência de casamentos estabelecidos entre 

primos carnais. Ou seja, a prática de casamentos entre primos de primeiro grau 

prevalece. 

Na leitura dos processos sociais vivenciados pelo Quilombo da Lapinha foi possível 

apreender a existência de uma clivagem social que tem origem no processo de 

expropriação, quando a ocupação das terras se intensificou e alguns parentes foram 

impelidos a se deslocar em busca de outro lugar para se fixarem, constituindo uma nova 
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localidade no caso a comunidade de Várzea da Manga ou se deslocando para as ilhas. 

Em consequência as famílias estão segmentadas como mais fortes e mais fracas, sendo 

mais fortes aquelas que permaneceram na terra firme, em contraposição às mais fracas 

que se situaram nas ilhas. 

Por sua vez, a manutenção da condição de reprodução das famílias da terra em comum 

como depositário de um modo de vida mais autônomo impôs, também, a expulsão de 

parte dos seus membros para fora do domínio familiar, como forma de propiciar a 

reprodução material dos membros da família em condições mais favoráveis. 

Principalmente, permanecem nestes espaços coletivizados aquelas famílias que 

descendem de primos casados entre si, primos carnais, pois desta forma, a terra se 

mantêm sob o domínio do mesmo grupo. A coletividade é então formada por parentes, 

mas há diferenciações entre seus membros devido ao vínculo a terra herdada. Há uma 

dinâmica paradoxal experimentada pelos membros destas famílias pois, por um lado, 

tem-se a manutenção da terra como recurso familiar e por outro a expulsão dos seus 

membros jovens impelidos a buscar, fora da terra em comum, a sua constituição como 

chefe de família, o que tem limitado hoje a realização de atividades costumeiras 

praticadas na forma de mutirão como é o caso da “farinhada”. 

Um outro aspecto a destacar é que enquanto na área de terra em comum há baixo 

dinamismo em relação ao acesso à terra e aos recurso ambientais, na ilha a 

dinamicidade do processo é de tal envergadura que é difícil para os próprios moradores 

relatar a sucessão de antigos ocupantes de um mesmo terreno. 

Enquanto nas ilhas as famílias consideradas mais fracas se dirigem ao rio pequeno para 

terem acesso à água, as famílias da terra firme têm sistemas de captação que 

disponibiliza água até as residências. Se, por um lado, em função destes benefícios as 

famílias estão conseguindo implantar pomares e agricultura irrigada em seus quintais, 

por outro lado, algumas práticas tradicionais, como lavar roupas e vasilhas no rio, bem 

como buscar água para consumo humano no rio continuam sendo realizadas pelas 

mulheres. Isto mostra que por traz deste fazer existem valores que continuam sendo 

atualizados e reafirmados, até mesmo, pelas famílias mais abastadas do Quilombo da 

Lapinha. Assim, em função da relação simbólica com o rio as famílias mais fortes 

continuam a valorizam mais a água do rio que a água coletada da cisterna. 

Realizei com um grupo de mulheres uma caminhada na área proibida das lagoas. 

Durante o percurso elas se localizavam no espaço e enunciavam seus conhecimentos 
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sobre as plantas e sobre os animais que íamos encontrando. Elas foram informantes de 

uma gramática cultural própria que nomeia e classifica os recursos naturais. Neste 

percurso elas se evidenciaram perplexas em relação à proibição do acesso aos recursos 

ali existentes e que são essenciais à reprodução das famílias vazanteiras com dignidade. 

Ainda mais porque a manutenção da vegetação em condições de preservação ocorreu, 

principalmente, devido ao manuseio dessas populações com suas práticas de 

extrativismo, que impôs ao grupo manter espaços de sua territorialidade em condições 

ambientais adequadas. 

As lagoas marginais, que são lugares importantes para a reprodução material e 

simbólica dos grupos foram incorporadas pelos parques e estão proibidas de serem 

acessadas pelos membros dos grupos étnicos. As comunidades tradicionais vizinhas às 

áreas de lagoas detêm em relação a estes lugares um saber por meio do qual são 

nomeados e classificados os recursos naturais e os ambientes da natureza. Contudo, esse 

saber está interditado de ser atualizado em decorrência das proibições impostas pela 

legislação e principalmente da vigilância ambiental que transformou os grupos 

tradicionais que historicamente convivem com estes lugares em potenciais 

degradadores. Por outro lado, as unidades de proteção integral se encontram hoje 

ameaçados pela extração clandestina de madeiras de lei e pela caça predatória aos 

animais, o que mostra que as medidas adotadas de restrição de acesso, além de não 

possuir eficácia, mas colocam em risco a integridade e a dignidade dos grupos 

tradicionais. 

Na seção, a terceira margem, trato da realidade de trânsito vivido pelas famílias 

vazanteiras de Pau de Légua e busco apresentar as especificidades deste grupo, que 

também foi expropriado da terra firme como os moradores de ilha e que mantiveram 

apenas uma faixa muito pequena na beira do rio. Atualmente vivem numa situação 

pendular, um constante deslocamento entre uma e outra margem do rio articulando 

estratégias de reprodução em estreita associação com a intensificação da pesca no rio 

são Francisco. Nas vazantes que mantiveram sob seu domínio as famílias desenvolvem 

estratégias similares àquelas desenvolvidas pelos moradores da ilha do Remanso e 

Capão, ou seja, realizam o plantio nos altos e nas vazantes, durante todo o ano, “roças 

misturadas de seca e água”. Criam galinhas e porcos, cultivam hortas e frutas junto aos 

quintais, onde buscam aproveitar cada espaço de terra que possuem. Atualmente, 

expandem seus investimentos em plantios e no estabelecimento de sistemas artesanais 
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de aproveitamento de cana e de mandioca, embora venham sendo pressionados pelos 

órgãos ambientais para paralisarem suas atividades. 

A reorganização do modo de vida empreendida pelos vazanteiros do Pau de Légua, ante 

a expropriação, levou a incorporação de novas estratégias de reprodução material por 

parte das famílias, com a intensificação dos vínculos com atividades urbanas e a 

valorização da pesca como atividade geradora de renda. Assim, o modo de vida deste 

grupo passou a se caracterizar pelo trânsito frequente entre a vazantee a cidade de 

Matias Cardoso. Assim, se no passado o peixe era um objeto preferencial do circuito da 

dádiva, hoje ele se tornou uma mercadoria, foi excluído dos regalos que atualizam e 

reafirmam os vínculos sociais existentes. Atualmente se regala por meio de produtos da 

cultura agrícola.  

A transferência de parte das famílias para a cidade tem levada a reorganização do grupo 

familiar. Enquanto os jovens e os adultos, os homens e as mulheres, deslocam-se para a 

realização de atividades diárias como a pesca, os cultivos na vazante do outro lado do 

rio e também os trabalhos como diaristas em fazendas e como guia para turistas da 

pesca. Os mais velhos passam a cuidar das crianças em suas atividades urbanas, 

notadamente, o acesso à educação escolar.  

No capítulo dois, busquei identificar através da memória coletiva das coletividades 

estudadas por mim e no diálogo com dados históricos e estudos sobre a história regional 

os processos de territorialização que incidiram e conformaram a vida dos quilombolas 

da Lapinha e dos vazanteiros do Pau de Légua. Desta forma, buscou-se desenvolver 

uma leitura mais distanciada, mas também pragmática e objetiva do contexto regional 

que incidem sobre os grupos. Verificou-se que eles tiveram as suas existências ao longo 

dos séculos e na atualidade condicionadas por um longo processo de expropriação 

vivido que os conduziram a uma condição de encurralados, ainda que sejam portadores 

de direitos constitucionais.  

Com base no instrumental teórico utilizado neste capítulo, que se aporta nas 

contribuições de Pacheco de Oliveira (1998) as informações sobre processos sociais que 

caracterizam dinâmicas territoriais foram organizadas em cinco momentos: 1) tempo de 

encontro de gentes e de culturas; 2) tempo da ocupação bandeirante e das sesmarias; 3) 

tempo dos coronéis; 4) tempo da RURALMINAS e dos Fazendeiros e 5) Tempo das 

empresas, dos parques e dos territórios étnicos. Cabe aqui destacar alguns aspectos mais 

relevantes identificados em cada um destes períodos. 
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O tempo de encontro de gentes e de culturas é o ponto de partida da nossa leitura sobre 

a territorialidade dos quilombolas da Lapinha e vazanteiros do Pau de Légua, onde são 

valorizados os contatos entre as sociedades indígenas e grupos de negros aquilombados, 

que se vincularam por meio de casamentos interétnicos. As informações históricas 

afirmam também a articulação destes grupos em reação à expansão colonial no 

Recôncavo Baiano e à ocupação bandeirante na região do rio São Francisco. Estudos 

contemporâneos sobre quilombos na região evidenciaram a constituição no período 

colonial de pequenos agrupamentos de escravos fugidos que se fixaram no interior da 

mata da jahyba.  Quando estes buscaram se invisibilizar e ocuparam áreas evitadas por 

outros grupos humanos em decorrência da existência endêmica do mosquito transmissor 

da malária, que encontrava condições ambientais favoráveis para a sua reprodução no 

interior da caatinga arbórea que predominava no vale do rio Verde Grande.  

A ocupação bandeirante e as sesmarias caracterizam o segundo processo de 

territorialização quando negros e índios foram submetidos ao domínio dos bandeirantes 

que passam a exercer o controle territorial sobre a beira do São Francisco. Neste período 

os grupos subalternos passam a ser conhecidos regionalmente apenas como sertanejos. 

Foi através da doação de sesmarias pela coroa e da ocupação bandeirante que se 

constituíram os currais do São Francisco e um modo de vida singular em torno das 

fazendas de criação de gado, quando os sesmeiros e arrendatários passaram a 

disponibilizar a terra através de parcerias pra as populações subalternas, que instalam 

nestes espaços seus sistemas de produção diversificados. Neste período predominou 

também a posse de áreas virgens, como as ocupadas pelos grupos aquilombados e a 

indígena, esta última chegou a ser reconhecida e oficializada na forma de doação. 

Assim, o controle social sobre os recursos ambientais compartilhado pelas populações 

indígenas e populações negras passam a ser acessados pelos bandeirantes que se fixaram 

nas margens deste rio. Porém, após o isolamento comercial da região, os recursos 

ambientais passaram a ser manuseados com maior liberdade pela população regional, 

fosse ela abastada ou não.  

O tempo dos coronéis se insere como o terceiro processo de territorialização e se 

caracteriza pelo antagonismo entre subordinação política e autonomia reprodutiva. 

Nesta fase tem-se a complexificação das identificações com a imersão de diversos 

grupos se auto-identificando e sendo identificados contrastivamente: os veredeiras, os 

geralistas ou geraizeiros, os catingueiros, os barranqueiros, os vazanteiros, os 
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mangabeiros e os lameiros. É também nesta fase que se tem a afirmação dos Xakriabá 

como caboclos enquanto os quilombolas se mantêm protegidos no interior da floresta de 

caatinga arbórea do vale do rio Verde Grande.  

Eeste período tem início com a Lei da Terra em 1850 e se estende até os anos 1960, 

com esta nova legislação se institui o direito à propriedade privada pela aquisição e 

registro de áreas ocupadas, a posse da terra. Além disso, tem-se a normatização da 

herança através da realização de inventários e repartição das terras em glebas para os 

diversos herdeiros. Assim, os direitos consuetudinários que até então regulavam a vida 

das populações rurais despossuídas e garantiam acesso aos recursos naturais começam a 

ser desmontados, embora inicialmente os direitos costumeiros coexistissem com o 

direito legal vinculado pelo ao Estado-Nação.  

Além disso, com a instituição da Guarda Nacional emergiram os coronéis, como 

senhores de poder, que passaram a submeter às populações subalternas por seus ditames 

e por seus interesses políticos, sociais e econômicos. Quando o controle sobre os 

recursos ambientais se mantém na mão dos donos de fazendas e é arregimentado pelos 

coronéis. Porém, como a terra não tinha valor como mercadoria, ela era ofertada como 

dádiva nas relações sociais propiciando o estabelecimento e a atualização de vínculos 

entre o fazendeiro ou o coronel e a sua parentela. Desta forma, as populações 

subalternas têm a reprodução material de seus grupos familiares assegurada pelo 

manuseio dos recursos ambientais disponíveis na área de terra firme, na área das lagoas 

criadeiras, no rio e nas ilhas, com uma relativa autonomia. 

Têm início neste período algumas ações que vão deflagrar a modernização da 

agricultura conservadora brasileira na região. Inicia-se a construção da estrada de ferro 

que vincula o Rio de Janeiro a Salvador, a desinsetização da área da mata da jahyba e a 

criação das entidades de representação profissional patronais. Estas três ações se 

apresentam como mecanismos que impulsionaram mudanças nas relações sociais que 

articulavam as elites e as camadas inferiores, ao mesmo tempo em que ocorre o 

planejamento governamental com vistas a inserção econômica da região e que serão 

consolidadas no próximo período. 

O Tempo da Ruralminas e dos Fazendeiros se inscreve como o quarto processo de 

territorialização e se caracteriza por profundas transformações protagonizadas pelo 

Estado que atua no sentido de favorecer a privatização e a apropriação das terras 

“livres” por parte de segmentos dominantes de dentro e de fora da região. Para os 
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subalternos este é o período da expropriação das terras familiares.  

Este período marca o início do processo que venho chamando de encurralamento e que 

se caracteriza pela perda de liberdade e pela subjugação dos lugares ao interesse do 

capital. Quando os moradores que ocupavam áreas familiares e terras devolutas passam 

a sofrer a ação de grilagem e são despejados pelos fazendeiros e pela própria 

RURALMINAS, com a conivência do aparato policial do Estado. Neste processo os 

agressores passam a se definir como proprietário e transferem sua condição de invasor 

para os moradores que passam a ser nomeados como invasores e despossuídos. 

Despejados os moradores passam a ser afirmados como pequenos proprietários, 

posseiros e agregados, ao mesmo tempo em que, buscam suporte na legislação 

trabalhista e emergem como uma nova categoria a de trabalhador rural e se aglutinam 

em torno dos sindicatos de trabalhadores rurais. É o momento da criação de STR’s na 

região e de sua atuação no campo dos direitos trabalhistas. É neste processo de conflito 

com fazendeiros e grileiro que os Xakriabá são reconhecidos como povos indígenas pela  

FUNAI.  

Como afirmamos anteriormente os mecanismos políticos foram construídos pelo 

próprio Estado-Nação que em seu projeto de modernização da economia brasileira 

atuou por meio do Estatuto da Terra. Esta legislação propiciou concentrar ainda mais as 

terras nacionais, ao instituir mecanismos que propiciava transformar as fazendas em 

empresas rurais. Neste sentido, foram fundamentais a atuação desempenhada por órgãos 

públicos como a RURALMINAS, a CODEVASF, a SUDENE, que através de 

programas, ou de incentivos fiscais e de incentivos financeiros privilegiaram os 

segmentos empresariais e transformaram a economia regional. É neste momento que se 

aprofunda a ruptura entre as categorias sociais do sistema produtivo existente, 

afastando, ainda mais, fazendeiros e trabalhadores rurais assalariados, dado que não 

existiam mais agregados no interior das fazendas.  

A ampliação da violência e dos conflitos fundiários impuseram as populações 

subalternas restrições e deslocamentos, estas passaram a recorrer a redes de relações 

buscando amenizar o impacto sofrido pelas famílias com as expropriações e os 

despejos. Ao mesmo tempo em que buscam recorrer a advogados e às entidades dos 

trabalhadores rurais que é criada para garantir o acesso aos direitos. Este é o momento 

da judicialização das relações como forma de garantir a permanência nas terras dos 

antepassados. Porém a justiça é um espaço de direito que no imaginário social regional 
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está vinculado às elites e negligencia os interesses das camadas inferiores, sendo por 

isto, pouco acessada.  

Neste período também é criada a CPT na diocese de Januária - CPT do Vale do São 

Francisco - passa a atuar junto às ações possessórias e a apoiar à organização dos grupos 

locais expropriados. Com o passar dos anos ganham relevância o crescimento das 

desigualdades sociais e conflitos agrários na região. Os vazanteiros subsumidos na 

categoria trabalhador rural e muitas vezes impossibilitado de acessar benefícios públicos 

começam a se organizar politicamente. Ante a pressão dos movimentos sociais que 

denunciam o agravamento das desigualdades sociais o Estado inicia programas voltados 

para a categoria dos pequenos produtores rurais por meio do PAPP que na região foi 

implantado pela SETAS e pela EMATER/MG. Estes programas atuaram muito mais no 

sentido de amenizar os impactos criados e a desagregação social promovida, se 

abstendo de enfrentar a grave situação de concentração de terra existente. Embora as 

propostas que orientaram a criação do PAPP tivessem como eixo o acesso à terra e a 

regularização fundiária das famílias de pequenos produtores. 

Desta forma o controle social dos recursos ambientais migrou das mãos das populações 

locais para as mãos de fazendeiros e para os órgãos do governo, e posteriormente com a 

regularização fundiária promovida pela RURALMINAS para as mãos de empresas 

agropecuárias. Assim, uma outra lógica produtiva se instalou alterando as relações 

sociais, impactando e degradando os recursos naturais, até então abundantes na região. 

Quando em grandes proporções árvores são transformadas em carvão, as vazantes em 

pastagens, as lagoas em represas para alimentar pivôs centrais que irrigam áreas de 

agricultura para exportação ou simplesmente pastagens. Com impacto direto sobre a 

qualidade e a quantidade das águas do rio São Francisco que tiveram sua vazão 

diminuída e vieram sendo cada vez mais poluída, atingindo também os peixes, os 

animais aquáticos e silvestres que transitam por este espaço. 

O Tempo das empresas, dos parques e dos territórios étnicos se insere como o quinto 

processo de territorialização instituído por meio de três dinâmicas distintas que se 

imbricam entre si e estão vinculadas à territorialidade anterior, ou seja, ao tempo da 

Ruralminas e dos Fazendeiros. Ou seja, estão associadas às empresas agrícolas que 

passaram a exportar a produção irrigada, ao mesmo tempo à instituição do sistema de 

proteção ambiental e, por fim, a novidade na historicidade das territorializações 

brasileiras, qual seja, o uso comum das terras por grupos tradicionais.  
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A dinâmica instaurada pelas empresas propicia emergir a contratação de diaristas, ou 

seja, os bóias frias. Ao mesmo tempo em que se intensifica o processo de migração 

sazonal, quando os membros das comunidades rurais passam a se deslocar anualmente 

para outras regiões onde ofertam sua força de trabalho no mercado agropecuário 

nacional. Desta forma, o norte de Minas passa a se constituir como um dos espaços 

sociais de reserva de mão de obra rural. As identificações bóia fria e migrante sazonal, 

são estratégias acionadas por membros das famílias para viabilizar a reprodução social 

dos grupos e não se constituem como identidades diferenciadoras. 

Por meio de investimentos públicos e de empréstimos internacionais junto ao Banco 

Mundial são destinados recursos ao Projeto Jaíba e as empresas agropecuárias o que 

contribui para consolidar o controle social sobre os recursos ambientais. Na perspectiva 

dos grupos tradicionais intensifica-se o cercamento das fazendas o cerceamento aos 

recursos ambientais com o encurralamento das famílias e os territórios coletivos em 

pequenas parcelas de terra encravadas entre fazendas. Neste momento há um incipiente 

posicionamento político dos grupos, que buscam na região apoio político frente à 

eminente desarticulação da vida social e ocorre a articulação do grupo com a CPT, que 

busca compreender os processos sociais vividos pelos grupos da beira do rio São 

Francisco e apoiar suas iniciativas de luta por terra e de organização social. 

A dinâmica de criação de parques decorre de pressões internacionais e da implantação 

de política ambiental pós Constituição de 1988. Dada a envergadura do projeto Jaíba, os 

impactos produzidos e a perspectiva de novos investimentos, impõem-se a adequação 

do mesmo frente a necessidade de preservação da natureza.  Assim, como compensação 

aos passivos acumulados é criado um Sistema de Áreas Protegidas desenhado pelo 

COPAM para mitigar os danos ambientais existentes.  Há, então, a destinação de áreas 

territoriais para as Unidades de Uso Sustentável e para as Unidades de Proteção Integral 

que impõe respectivamente uso condicionado e o deslocamento da população. Este 

ordenamento ambiental incide diretamente sobre os territórios tradicionais do Quilombo 

da Lapinha e dos Vazanteiros do Pau de Légua.  

O controle dos recursos naturais permanece sob o domínio dos empresários, mas se 

desloca, em parte, para os organismos ambientais atuam no sentido de desqualificar os 

saberes das populações tradicionais. É neste momento, que os membros das 

coletividades situadas no entorno do parque passam a ser consideradas invasoras e a 

sofrer restrições com a intensificação da fiscalização ambiental. 
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Quanto à dinâmica vinculada aos territórios tradicionais é possível observar que a 

aproximação das redes sociais aos grupos quilombolas e vazanteiros da beirada do rio 

São Francisco motivou trocas de informações sobre processos em curso em outras 

regiões sustentados por direitos étnicos reconhecidos pela Constituição. Inseridos como 

membros nas redes sociais que constituem o movimento social regional, os grupos 

realizaram visitas a outros grupos em processos de afirmação identitária e de busca de 

regularização fundiária, além de contatos com assessores jurídicos e pesquisadores que 

atuam na região e passam a dialogar com os Ministérios Público Federal e Estadual.  

As etinicidades afirmadas pelos quilombolas e vazanteiros das comunidades da Lapinha 

e do Pau de Légua podem ser lidas pelas contribuições de Barth (2000) sobre fronteiras 

étnicas. A afirmação política da identidade decorre da afirmação de si como tal e 

propicia o estabelecimento de posicionamento política e de reconhecimento no campo 

conflitivo frente ao Estado e segmentos por ele representado. Mas, há que considerar 

que no período hodierno, essas duas coletividades passam por processos políticos de 

produção de identificações diferenciadoras que levam a afirmação de relações sociais 

dos grupos subalternos no escopo de conflitos com outras categorias sociais não étnicas 

e com o próprio Estado. 

E, por fim, para encerrar esta dissertação, informo baseado em Silva (2005) que a 

identidade ao ser produzida e ao ser afirmada num campo simbólico e discursivo fica 

sujeita às relações de poder que a produz e que com ela se confrontam. Desta forma, as 

disputas identitárias podem ser analisadas como divergências mais amplas entre grupos 

que se antagonizam, sejam simétrica ou assimetricamente situados no espaço social no 

qual ocorrem. Há, por um lado, grupos que buscam garantir acesso a benefícios 

materiais e simbólicos do estoque social e, por outro lado, grupos que procuram impor 

restrições a bens materiais e simbólicos. Como no caso em que conflitam os membros 

do Quilombo da Lapinha e da Vazante do Pau de Légua com empresas 

agroexportadoras, situação que se expande com a inserção de organismos ambientais e 

criação de unidades de proteção integral da natureza estimuladas pelo Estado em 

detrimentos das comunidades tradicionais. 
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ANEXO 

No percurso de pesquisa realizei quatro incursões a campo no período de março a julho 

de 2008, permanecendo um total de 28 dias na beira do São Francisco no contato com a 

realidade dos dois grupos estudados, o Quilombo da Lapinha e os vazanteiros de Pau de 

Légua.  

A primeira incursão, durante o mês de março, foi dedicada ao Acampamento Rio São 

Francisco – Quilombo como prefere a maioria das pessoas da região - e à ilha da 

Ressaca. Nesta oportunidade participei de reunião no Acampamento, visitei a roça 

comunitária e os barracos buscando conhecer as pessoas e percebi que os acampados se 

distribuíam em pequenos grupos familiares. Atravessei o rio pequeno para visitar a Ilha 

mais de uma vez e neste percurso encontrei os moradores nas suas lidas diárias de 

buscar água, lavar roupa, vasilhas e pescar, no seu contato com o rio e com a natureza 

do lugar. 

Percorri a Ilha para ter uma noção da sua extensão, da distribuição das casas e da sua 

ocupação. Neste percurso visitei principalmente os moradores mais velhos, conheci suas 

casas, quintais e plantios e conversei sobre sua história de vida na ilha e trajetória.  A 

travessia do rio e as visitas à ilha da Ressaca foram feitas sempre na companhia de 

algum morador do acampamento que, desta forma, ia me apresentando às pessoas e se 

colocando também naquele contexto. 

Como estávamos em março, deparei-me com o finalzinho da chuva e tive dificuldade 

para me deslocar. As chuvas freqüentes impediram que o ônibus escolar e mesmo carros 

particulares avançassem para além da entrada do Acampamento Rio São Francisco e da 

Ilha da Ressaca, o que me levou a permanecer nesta região e pernoitar na cidade de 

Matias Cardoso e também no Acampamento. 

Na segunda incursão a campo, realizada em abril, busquei conhecer o Parque Estadual 

da Mata Seca e os vazanteiros do Pau de Légua, impactados com a criação do Parque 

que os sobrepôs, o que foi feito através do contato como IEF e com a CPT do Vale do 

São Francisco. O contato com a CPT permitiu que eu conhecesse também os 

vazanteiros de Pau Preto atingidos com a criação do Parque Estadual Verde Grande e 

que participasse de uma segunda reunião no Acampamento Rio São Francisco. 
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Visita novamente os vazanteiros do Pau de Légua conversei com moradores mais 

antigos e com membros da Associação de Vazanteiros de Matias Cardoso que me 

mostraram suas vazantes do outro lado do rio, na margem esquerda do São Francisco. 

Fui convidada por eles a participar da reunião mensal da Associação, quando tive 

oportunidade de ouvir relatos sobre o processo de expropriação sofrido e os impactos 

decorrentes da criação do PEMS. Visitei também o Cartório e o Mercado Municipal de 

Manga, atravessando de balsa o São Francisco. 

Na terceira incursão, realizada em maio, participei de Audiência da Vara Agrária no 

Fórum de Manga e voltei estabelecer contatos com os vazanteiros do Pau de Légua e do 

Quilombo da Lapinha e participei de outra reunião. Visitei moradores da comunidade 

do Saco próxima ao acampamento, mas sofri uma torção no pé ao descer do ônibus 

escolar e precisei interromper as atividades de campo para regressar a Montes Claros. 

Na quarta incursão, ocorrida nos meses de junho e julho participei da Festa de São João 

no município de São João das Missões e de festas junina na cidade de Matias Cardoso e 

na comunidade do Remanso, município de Itacarambi. Fiz também conversas com 

pessoas de referência na cidade de Matias Cardoso e Manga. Depois fiz contatos com a 

comunidade da Lapinha e me desloquei até a comunidade de Várzea da Manga onde 

permaneci por mais de uma semana. Além desta comunidade, tive a oportunidade de 

conhecer a comunidade do Remanso e a Ilha do Capão, que são comunidades vizinhas e 

com fortes relações. Durante a minha estadia em Várzea da Manga visitei também uma 

das 14 lagoas do Parque Estadual do Cajueiro, quando identifiquei os vínculos mantidos 

pela comunidade com o lugar.  

 

 


