
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA HUMANA 

 

 

FERNANDA TESTA MONTEIRO 

 

 

 

 

 

NAS FRONTEIRAS DAS MINAS COM OS GERAIS: as 

terras de uso comum e o uso coletivo de terras  

V. 01 

 

 

 

 

Versão corrigida 

 

São Paulo 

2019 

  



 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA HUMANA 

 

 

FERNANDA TESTA MONTEIRO 

 

 

 

NAS FRONTEIRAS DAS MINAS COM OS GERAIS: as terras de uso comum e o 

uso coletivo de terras  

V. 01 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia Humana do 

Departamento de Geografia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutora em Geografia. 

 

 

Orientador: Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

 

 

 

 

Versão corrigida 

São Paulo 

2019 

  



 
 



fflch UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

Termo de Ciência e Concordância do (a) orientador (a) 

Nome do (a) aluno ( a ) : FERNANDA TESTA MONTEIRO 

Data da defesa: _01 /_08 /_2019 

Nome do Prof. ( a ) orientador ( a ) : ARIOVALDO UMBELINO DE OLIVEIRA 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste EXEMPLAR 

CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da comissão Julgadora na 

sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente favorável ao seu 

encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP. 

São Paulo, 03/12/2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a 
todos/as aqueles/as que de diferentes formas tornaram-no possível, 
sobretudo às comunidades das Serras-Sertões que permitiram esse 

encontro de valiosas trocas e aprendizados. 

 

 

Dedico, de forma 
especial, à minha menina Nina, por fazer dilatar-se o sentido de amor e 

da minha existência e trazer doçura e alegria cotidianamente à minha 
vida. 

 

 

Ao meu querido 
companheiro de vida e de jornadas, Paraná (Claudenir), pelo seu amor 

e apoio, vitais à realização desta travessia. 

 

 

Aos meus pais, 
familiares e avó querida, por fazerem parte de mim e terem sido hábeis 

em aportar-me princípios caros à condução deste trabalho. 
 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A realização deste trabalho se fez como uma travessia pessoal e intelectual amadurecida 

ao longo de alguns anos e registrada neste documento. Ela foi possível pelos esforços e 

encontros com pessoas que se dispuseram a comigo compartilhar compreensões, leituras 

de mundo, vivências e experiências variadas no chão do mundo que pisam. Portanto, 

deixo aqui o registro do meu sincero agradecimento a todas as pessoas que de alguma 

forma tornaram-no possível. Algumas delas, no entanto, caminharam comigo ao longo 

da travessia e foram fundamentais para a sua realização. 

Inicialmente, gostaria de agradecer à minha doce menina, Nina, e meu grande parceiro 

de jornadas e afeto, Claudenir (Paraná), pelo cuidado, carinho e compreensão das longas 

ausências que se fizeram necessárias à realização deste trabalho. Aos meus amados pais, 

Armanda e José Augusto, irmãs, Bruna e Júnia, familiares e avó querida, Maria Igídia, 

pelo apoio, carinho, respeito e inspiração permanente.  

Agradeço especialmente ao professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, pela abertura,  

apoio constante, profundo respeito e imensa generosidade na condução da orientação 

nessa travessia, transformadora para mim. Seus valiosos ensinamentos seguirão comigo 

pelas próximas travessias.  

À professora Marta Inez Medeiros Marques pela acolhida no estágio docente, que me 

trouxe reflexões e aprendizados, bem como às importantes contribuições que 

juntamente com a professora Valéria de Marcos, aportaram a este trabalho quando da 

qualificação. Agradeço também à professora Margarida Maria Moura pelas valiosas 

trocas e apontamentos assertivos durante o curso.  

Aos demais professores e aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Humana da USP pelas conversas instigantes, sobretudo à “turma da agrária”, Gustavo 

Cepolini, Tiago Maiká, Sandra Helena, Ângelo Cavalcante, Tito, Elianei e Claudinha, 

pela solidariedade que compartilhamos ao longo dessa travessia em meio às disciplinas, 

encontros e bares. Aos queridos da “Monitoria da Agrária II” Ladislau, Adri e Pietra, 

pelas boas prosas e acolhida fraterna no CRUSP. 

A todos os amigos e amigas que ao longo do caminho me ouviram pacientemente e 

contribuíram com as reflexões, especialmente aos parceiros de caminhada Aderval 

Costa Filho, Carlos Alberto Dayrell, Maria Neudes de Oliveira, Gustavo Soldati e 



 
 

Reinaldo Duque, pelas inestimáveis contribuições a esse trabalho. Aos amigos do Norte 

de Minas e do Vale do Jequitinhonha pela acolhida e trocas inspiradoras a essa 

travessia.  

Ao Carlos Henrique de Souza pelas contribuições, apoio e atenção, fundamentais a esse 

trabalho. Ao João Ripper, Valda Nogueira, Elisa Cotta e Tiago Carvalho pela 

oportunidade nas andanças pela “serra-sertão” com outros olhares. Ao Gabriel Dayer, 

Marta Aguiar, Maria Clara Cerqueira e Natasha Gomes, pelo apoio e longas conversas 

pelos caminhos da “serra-sertão”.  

À CODECEX pela abertura, confiança e diálogo, caros a este trabalho. A todas as 

comunidades e famílias pela acolhida ao longo desta travessia, proporcionando 

encontros e vivências marcantes que seguirão comigo. Muito obrigada a todos/as vocês 

por compartilharem comigo os mundos que habitam! 

Aos funcionários do PPGH/USP e da FFLCH/USP, pela atenção dispensada. Ao 

Departamento de Geografia da USP e a CAPES pela oportunidade. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pra não dizer que não falei das flores” 

Geraldo Vandré (1968) 
  



 
 

RESUMO  

A presente pesquisa analisou transformações territoriais recentes no campo brasileiro, a 
partir de lógicas socioeconômicas e lutas socioterritoriais, que contam com estratégias 
articuladas em diferentes dimensões, sob novas normas jurídicas e dinâmicas de 
reordenamento territorial mediadas pelo Estado.  Os estudos consideraram a formação 
territorial da área analisada, situada na porção Meridional da Serra do Espinhaço em 
Minas Gerais, no contexto de formação do estado e deste em relação ao país, num 
processo historicamente marcado pela dialética territorialização/desterritorialização e 
re-territorialização, que, ao longo do tempo, atravessou transformações contextualizadas 
com articulação entre o econômico-politico e as formas jurídicas, bem como uso 
constante de violência. A análise estabeleceu relações entre a realidade dos sujeitos em 
luta nessa área e o contexto atual, de forma a permitir uma aproximação da realidade em 
movimento, com dinâmicas socioterritoriais relacionais entrecortadas por dimensões 
político-econômicas, socioculturais e ambientais. Os sujeitos em foco foram "as(os) 
apanhadoras(es) de flores sempre-vivas”, como se autodefinem, cuja lógica de 
reprodução social foi analisada considerando-se a organização territorial no interior das 
comunidades e sua articulação com a produção agrícola, as relações sociais de produção 
e a economia familiar, a formação das identidades territoriais e a organização política. 
Tomou destaque nessa análise o lugar das flores sempre-vivas na economia das 
famílias, a relação com o mercado e as transformações territoriais provocadas. A 
pesquisa revelou a ocorrência de terras de uso comum e terras de uso coletivo, enquanto 
construção sociocultural e econômico-política com diferenças nas práticas sociais de 
apropriação da terra e de trabalho nela exercido (sua organização, relações sociais de 
produção e divisão dos frutos), bem como nas respectivas visões sociais de mundo. 
Nesse sentido, foram realizados diálogos num esforço de se precisar conceitos que 
permitissem avançar na compreensão desses processos de territorialização com 
territorialidades específicas. A dimensão política dessa construção foi também 
considerada, assim como as tensões internas e externas em curso em que cercamentos 
avançam sobre terras comuns camponesas e terras coletivas quilombolas.  A análise da 
questão fundiária em tal contexto e das transformações incidentes nas dinâmicas 
territoriais, das quais decorrem processos históricos de territorialização do capital, 
revelou a articulação da formação da propriedade privada capitalista da terra pela/para a 
legitimação da chamada “fazenda de mineração”, bem como o papel-chave cumprido 
pelo Estado nesse processo em favor das classes hegemônicas. Tal confronto expressa a 
contradição das lutas travadas pela sociedade de classes na produção e reprodução de 
sua existência em condições desiguais. Ao mesmo tempo, essas formações 
socioterritoriais protagonizadas pelos comuns e coletivos ocorrem na relação com a 
sociedade capitalista, de forma contraditória e combinada, visto que sua gênese contou 
com outras referências de sociedades e de economia-política. Dessa forma, as terras 
comuns e as terras coletivas das comunidades ‘apanhadoras de flores sempre-vivas’ 
fazem parte da totalidade das dinâmicas territoriais atuais do campo brasileiro, em 
permanente movimento das dualidades, nas quais as lutas pela terra e pelo território 
ocorrem de forma articulada e solidária entre os comuns e os coletivos – sujeitos que se 
forjam nessas práxis agrárias e que protagonizam lutas em defesa da manutenção do seu 
modo de vida nas fronteiras da “serras-sertões” por entre as Minas e os Gerais. 

Palavras-chave: territorialização, desterritorialização, fronteiras, terras de uso comum, 
uso coletivo de terras. 



 
 

ABSTRACT 

The present research sought to understand the territorial transformations in the brazilian 
countryside based on the socioeconomic logic and socio-territorial struggles, which rely 
on articulated strategies in the different dimensions, considering new legal norms, as 
well as the dynamics of territorial reordering mediated by the State. For this the 
territorial formation of the analyzed area, the Southern Espinhaço was considered, in the 
scope of the formation of the state of Minas Gerais and with respect to the country. A 
process historically marked by the dialectic territorialization/deterritorialization and re-
territorialization that has undergone transformations contextualized over time in 
articulation between economic-political and legal forms, as well as constant use of 
violence. The analysis established relationships with the reality of the collective 
subjects in struggle in this area in the current context, in order to allow an 
approximation of the reality in movement, with relational socioterritorial dynamics 
intersected by their political-economic, socio-cultural and environmental dimensions. 
The subjects in focus were the “sempre-vivaa flower gatherers”, whose logic of social 
reproduction was analyzed considering the territorial organization within the 
communities and their articulation with the agricultural production; the social relations 
of production and the family economy; the formation of territorial identities and 
political organization. The place of sempre-vivas flowers in the family economy, the 
relationship with the market and the transformations caused were highlighted in this 
analysis. The research revealed the occurrence of land of common use and land of 
collective use, as socio-cultural and economic-political construction, with differences of 
social practices, territorial and economic, of land appropriation and the work carried out 
in it (its organization, social relations of production and division of the fruits of this 
work), as well as the overlapping social visions of the world. In this sense, dialogues 
were carried out in an effort to clarify concepts that allow us to advance in the 
understanding of this construction and form of territorialization with specific 
territorialities. The geopolitical dimension of this construction was also considered and 
the internal and external tensions currently underway, in which enclosures are 
advancing on peasant common lands and quilombola collective lands. In this way, take 
place the analysis of the land issue present in the context of this reality and the 
transformations in the territorial dynamics in which historical processes of capital 
territorialization, revealed the articulation of the formation of the capitalist private 
property of the land by / for the legitimation of the "mining farm" and the key role 
played by the state in this process in favor of the hegemonic classes. This confrontation 
expresses the contradiction of the struggles waged by class society in the production and 
reproduction of its existence in an unequal condition. At the same time, these socio-
territorial formations carried out by the common and collective subjects occur in the 
relation with capitalist society, in a contradictory and combined way, since its genesis 
had other references of societies and of political economy. Thus, communal lands and 
collective lands of sempre-vivas flower gatherers communities are part of the totality of 
the current territorial dynamics of the brazilian countryside in a permanent movement of 
dualities, occurring struggles for land and territory in an articulated and solidary way 
between the common and the collectives - subjects who are forged in these agrarian 
praxis and who carry out struggles in defense of the maintenance of their way of life on 
the frontiers of the "serras-sertões" between the Minas and the Gerais. 

Key-words: territorialization, deterritorialization, borders, land of common use, 
collective use of land.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sobre a questão que moveu essa pesquisa 

 

 

“Quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia...”. 

João Guimarães Rosa 

 

 

Desde 2007, a área que compreende o município de Diamantina, em Minas Gerais, e 

adjacências, vem sendo palco de conflitos diversos entre comunidades1 agrárias e 

parques (unidades de conservação integral da natureza), empreendimentos de 

mineração, latifúndios de monocultivo de eucalipto e de pecuária extensiva. Nossa 

análise revela que, no pano de fundo de tais processos, está a luta de camponeses e 

quilombolas, que lá habitam há tempos, pela manutenção de terras sob seu domínio.  

Essas comunidades agrárias estão em áreas inseridas em, pelo menos 15 

municípios2, compreendidos na porção meridional da Serra do Espinhaço em Minas 

Gerais. Tem-se, portanto, um “mosaico” de diferentes processos de territorialização em 

conflitos numa área de aproximadamente um milhão de hectares. Em termos de divisão 

política, a área analisada está nas seguintes mesorregiões estatais: Vale do 

Jequitinhonha (nordeste do estado), Central de Minas e Norte de Minas3. 

                                                           
1 Termo amplamente utilizado pelos moradores locais, o que informa a relação com a Igreja católica que 

utilizou amplamente tal conceito no Brasil agrário. 
2 Levantamentos demonstraram que a coleta das chamadas “flores sempre-vivas” é realizada por 

comunidades agrárias em 33 municípios da Serra do Espinhaço (UFVJM, 2009). Entretanto, em nossa 
pesquisa pudemos percorrer os municípios mencionados a seguir, nos quais identificamos não apenas a 
coleta de flores na lógica de reprodução social, como também a busca pela manutenção das terras de 
uso comum e de uso coletivo em comunidades agrárias de: Diamantina, Couto Magalhães de Minas, 
São Gonçalo do Rio Preto, Felício dos Santos, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas, Santo Antônio do 
Itambé, Serro, Presidente Kubitschek, Datas, Gouveia, Buenópolis, Joaquim Felício, Bocaiúva, Olhos 
D’Água. 

3  Disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/regioes-de-planejamento, 
(acesso em outubro de 2018). 
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Em Minas Gerais, a Serra do Espinhaço4 constitui um conjunto de “terras altas, no 

formato de bumerangue, de direção geral norte-sul e convexidade orientada para oeste. 

Nas considerações de Saadi (1995), a denominação “serra” esconde uma realidade 

fisiográfica que é melhor definida pelo termo “planalto”. As duas asas do bumerangue 

correspondem, pois, a dois compartimentos de planalto - meridional e setentrional - 

diferenciados do ponto de vista lito-estrutural e morfológico e separados por uma zona 

deprimida alongada na direção SE-NW, que passa por Couto Magalhães de Minas, ao 

norte de Diamantina (MG). Sua porção meridional, que vai da área conhecida como 

Cipó (ao norte da capital mineira) até o Município de Olhos D’Água (ao norte de 

Diamantina), contém nascentes de rios e afluentes que drenam para diferentes bacias 

(Rio Doce, Rio Jequitinhonha e Rio São Francisco). Elas são responsáveis pelo 

abastecimento de importantes cidades das regiões Sudeste e Nordeste do país.  

Os ambientes presentes nas proximidades de Diamantina estão sob domínio do 

cerrado. Esse bioma foi ressaltado pela importância da sua biodiversidade e seu papel 

no armazenamento e reposição de água para a alimentação dessas importantes bacias 

hidrográficas brasileiras (MAZZETTO, 2006), como também pela necessidade de se 

preservá-lo frente ao desmatamento provocado nas últimas décadas pela exploração de 

monoculturas agrícolas, silvicultura e pela pecuária praticada por grandes latifúndios 

(AB’SÁBER, 2003). Cabe ressaltar, que tanto o Vale do Jequitinhonha, como o Norte 

de Minas, estão inseridos no Semiárido Brasileiro e isso se dá já nas áreas que se 

encontram ao “pé da serra” na área de nossa análise. Portanto, a água proveniente das 

nascentes localizadas na Serra significa, em muitos casos, a única possibilidade de 

dessentação humana e animal das localidades/comunidades agrárias ali situadas. 

Trata-se de uma área de ocupação antiga e diferenciada no processo de 

colonização de Minas Gerais, com destaque para o extrativismo mineral que atraiu 

sobremaneira as atenções e investimentos da Coroa Portuguesa (MACHADO FILHO, 

1980). Ao mesmo tempo, essa porção meridional do Espinhaço, está na fronteira 

daquilo que caracterizou as lógicas de formação territorial de Minas Gerais – as Minas e 

os Gerais, conferindo particularidades à gênese dos grupos analisados. 

 

                                                           
4 Esta serra é também conhecida como cordilheira e cadeia, que se inicia em Minas Gerais e adentra a 

Bahia até a divisa com o Piauí, constituindo um grande divisor entre as bacias hidrográficas do centro-
leste brasileiro (incluindo a do Rio Jequitinhonha) e a do Rio São Francisco (COMIG e IGC/UFMG, 
1997).  
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Mapa 01: Área com presença de comunidades agrárias ‘apanhadoras de flores 

sempre-vivas’ (Fonte: a autora). 

 

Na atualidade, há presença de comunidades agrárias nas áreas que os moradores 

denominam de ‘sertão’, sobre a ‘serra’ e nas ‘beiras do Jequitinhonha’ – sendo que 

nessa última há forte presença de quilombos e se trata da área de maior ocorrência de 

mineração de diamantes em Minas Gerais desde o século XVIII. O ‘sertão’5 está na face 

ocidental do Espinhaço; a ‘serra’ compreende as cotas elevadas da cordilheira; e as 

                                                           
5 Ribeiro (2005) afirmou que a origem do termo sertão, a partir de estudos etimológicos, originou-se de 

desertão e, possivelmente, expressava a noção presente no expansionismo europeu pelo planeta, a 
constituir-se como centro que irradiava “civilização” para os vários “sertões” a serem conquistados.   
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‘beiras do Jequitinhonha’ referem-se às suas margens e proximidades na face oriental. O 

acesso às comunidades se dá, via de regra, por estrada não pavimentada podendo distar 

mais de 60 quilômetros das sedes municipais, incorrendo em dificuldades na época das 

chuvas dadas suas condições e a insuficiência de pontes. 

 

 

Mapa 02: Área analisada com destaque às comunidades aprofundadas  
(Fonte: a autora).  

 
Nas comunidades agrárias da área analisada, vê-se notadamente a presença de 

pequenas glebas de terras lavradas em meio a áreas de vegetação nativa; casas de 

famílias camponesas e quilombolas, por vezes de adobe, com quintais contando com 

construções destinadas a beneficiamento de produtos agrícolas e armazenamento (de 

ferramentas, alimentos, sementes, etc.); pequenas áreas de pastos cultivados (chamados 

de “mangas”) próximas às casas; vastos campos nativos utilizados para fins diversos 

(como coleta e pastoreio de animais). É recorrente a localização das moradias nas cotas 

mais baixas, ao redor das áreas onde se localizam os campos das formações campestres 
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do bioma cerrado6, que estão localizados nas cotas mais elevadas da serra. Há certa 

centralidade nas comunidades, que pode contar com igrejas (católica ou protestante), 

escola (que pode servir para atendimento médico periódico), centros comunitários e, por 

vezes, estruturas de lazer7.  

A lógica de reprodução social dessas comunidades conjuga agricultura-criação-

coleta e, em alguns casos, a pesca e a caça para a alimentação. Na prática, isso se traduz 

em roças com policultivos (ocorre presença da prática “roça-de-toco” ou “coivara”, 

podendo valer-se do uso de rotação com pousio para a reposição natural da fertilidade 

dos solos); quintais agroflorestais com alta densidade de espécies alimentares e criação 

de animais de pequeno porte de raças “caipiras” ao redor das casas; criação de animais 

rústicos de grande porte valendo-se dos campos nativos nas cotas elevadas; e 

coleta/manejo de espécies da flora nativa em diferentes altitudes, para alimentação, 

confecção de utensílios, práticas tradicionais de medicina, práticas religiosas, festejos, e 

construções domésticas, além de plantas ornamentais para comercialização, das quais as 

flores sempre-vivas são componente fundamental. Pode ocorrer, em certos contextos, 

complementação de renda monetária por meio de trabalho temporário externo. 

Desse modo, essas comunidades manejam a totalidade dos ambientes contidos nas 

diferentes altitudes da serra (entre 600 metros, onde predominam casas, quintais e 

roçados, e 1.400 metros, onde predominam campos usados para pastoreio e coleta de 

flores). A flora e a fauna nativas são amplamente reconhecidas pelos moradores – 

considerando seus hábitos, habitat e ocorrência, bem como seus múltiplos usos e 

significados. Os usos desses ambientes foram desenvolvidos e reelaborados ao longo 

dos séculos de interação com os mesmos e são ancorados numa ampla compreensão de 

dinâmicas ecológicas que viabilizam estratégias econômicas diversificadas.  

A produção de alimentos tem como prioridade o consumo familiar e é viabilizada 

por estratégias agroalimentares estruturadas no uso combinado desses agroambientes8; 

conhecimentos locais/tradicionais transmitidos e adaptados ao longo de gerações; 

                                                           
6 Onde há predominância das fitofisionomias campos rupestres, campos sujos e campos limpos do 

cerrado, segundo classificação da EMBRAPA, baseada na obra de Ribeiro et. al. (2008). 
7 A comunicação depende de se ter um “ponto” em que o sinal de telefonia celular seja viável. 

Recentemente foram instaladas antenas nos distritos rurais (assim nominadas as vilas urbanizadas que 
agregam/centralizam serviços e pequeno comércio para certo número de comunidades agrárias), 
facilitando em certa medida a comunicação. No caso dos quilombos, ainda há ausência de eletrificação 
rural no maior deles, Mata dos Crioulos, e em outros com acesso recente. 

8 Partindo de Ribeiro (2000), sendo aqui os agroambientes compreendidos como ambientes naturais com 
saberes/conhecimentos locais/tradicionais associados, que são transformados continuamente 
possibilitando usos agrícolas diversos e economia das famílias ao longo do tempo /espaço. 
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cultura alimentar; uso da água sob controle das comunidades; e fluxo de ampla gama de 

recursos genéticos agrícolas adaptados às condições edafoclimáticas entre as famílias. 

Há ritos da dimensão do sagrado relacionados à produção agrícola, uso de técnicas 

adaptativas desenvolvidas a partir do uso dos potenciais e também das adversidades das 

condições edafoclimáticas, possibilitando considerável soberania alimentar a esses 

grupos. Configuram-se representações e práticas sociais de interação com a natureza, a 

qual é vista como criadora da vida, e como uma totalidade da qual esses grupos se veem 

como parte, sem dicotomia.  

O uso de insumos agrícolas industriais (pesticidas, sementes e adubos químicos) é 

baixo e mesmo ausente em muitas comunidades, bem como o acesso ao crédito 

agrícola. A ausência do uso de tais insumos, em geral, é acompanhada de resistência 

cultural e tem como efeito a não extração de parte da renda da terra9 pelo capital 

industrial e financeiro. Por outro lado, a renda monetária desses grupos se dá em menor 

parte pela comercialização da produção agrícola e em maior parte pela venda de 

produtos da flora nativa (mais de 200 espécies para usos ornamentais), em que se 

destacam as “flores sempre-vivas”10. Parte dessas espécies são endêmicas, ou exclusivas 

da Serra do Espinhaço, o que possibilita a esses grupos extraírem renda de monopólio11- 

ressalta-se que essa economia gerou transformações na dinâmica territorial dessas 

comunidades como analisado nesse trabalho. Tal renda da terra é posteriormente 

apropriada pelo capital comercial, o que se dá por empresas que distribuem os produtos 

da flora nativa nos mercados interno e externo.  

Cabe destacar ainda a presença de práticas de manejo nas comunidades com vistas 

à manutenção das populações de flores sempre-vivas, o que inclui o momento de coleta 

segundo a maturação das espécies, o deixar o “restolho” para garantir sementes e novas 

plantas no campo, além do “enriquecimento”, ou “ressemeio”, que consiste em retornar 

para o campo nativo as sementes que ficaram no chão/piso dos locais de 

armazenamento, além da organização final das flores para posterior comercialização. 

                                                           
9 Conforme conceituado por Oliveira (2007).  
10 A coleta das flores sempre-vivas - plantas cujas espécies de maior valor comercial pertencem ao gênero 

Comanthera - constitui importante fonte de renda monetária para as famílias. As flores sempre-vivas 
ocorrem nos campos rupestres do cerrado e dizem respeito ao termo popularizado para essas 
inflorescências que, depois de colhidas e secas, conservam sua forma e coloração. Além das flores, são 
coletadas folhas, frutos secos, sementes, entre outros, vindos de distintos ambientes de coleta 
(localmente definidos como campos, serras, serrinhas, boqueirões, etc.) a depender da época do ano e da 
demanda. Ressalta-se que o principal mercado interno das flores secas e demais produtos coletados está 
em São Paulo e que o mercado externo conta com países europeus, asiáticos e norte-americanos. 

11 Conforme conceituado por Oliveira (2007). 
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Essas lógicas estão disseminadas em maior ou menor intensidade nas diversas 

comunidades, apontando para a socialização de conhecimentos entre os grupos.  

Por outro lado, há resistência por parte de comunidades à lógica de empresas 

ligadas ao ramo da floricultura que, em anos recentes, se aproximaram de algumas 

comunidades em busca de sementes de algumas espécies de flores sempre-vivas e dos 

conhecimentos tradicionais a elas associados, com vistas a desenvolver protocolos de 

cultivo e oferecer novos produtos para o mercado com registro em seu nome/razão 

social. Assim, as flores passariam a ser produto de cultivo em estufas e canteiros dessas 

empresas, o que resultaria não apenas em concorrência, mas no acesso e na privatização 

da flora brasileira. Além disso, a apropriação dos conhecimentos tradicionais a ela 

associados significa economia de investimentos privados em pesquisas, as quais podem 

levar décadas. Tal tema é atualmente matéria de lei federal no Brasil e coloca em 

questão o lugar dos conhecimentos tradicionais desses grupos no âmbito do capitalismo 

mundializado. Têm-se aí tensões e transformações em curso. 

Em relação às relações sociais de produção, há predominância do trabalho 

familiar e artesanal nas comunidades, podendo ocorrer parceria entre as famílias para a 

produção agrícola e a coleta, assim como práticas de reciprocidade12 entre as mesmas 

de diferentes formas, sendo fundamentais à reprodução social dos grupos. O trabalho 

pode recrutar todos os membros de uma mesma família e há protagonismo das mulheres 

no cultivo das roças e manejo dos quintais. 

No que concerne à apropriação das terras, em geral, há a apropriação familiar de 

áreas destinadas a moradias, quintais e roçados. Já os campos nativos encontram-se, em 

geral, sob apropriação comum, sendo o termo recorrente usado pelos moradores de 

algumas localidades terras de “uso em comum” das famílias. Os moradores reconhecem 

quais são os campos sob domínio do grupo de famílias que conformam cada uma das 

comunidades. Em geral, o parentesco13 permeia o acesso e uso dessas áreas, bem como 

as relações de vizinhança ou proximidade, e há também referência à etnicidade14 

                                                           
12 Conforme Sabourin (2010), que ressaltou quatro aspectos da reciprocidade: o princípio de 

reciprocidade não se limita a uma relação de dádiva/contra dádiva entre pares ou grupos sociais 
simétricos; a reciprocidade pode recobrir várias formas; as relações de reciprocidade podem ser 
analisadas em termos de estruturas, no sentido antropológico; envolve diferentes níveis do princípio de 
reciprocidade e os modos que lhe são específicos (o real, o simbólico/a linguagem e o imaginário/as 
representações).  

13 O que aproxima das considerações de Woortmann (1994), para quem o parentesco seria um código que 
regula o acesso e a transmissão dos recursos básicos da comunidade, fundamentais para a produção e 
para a reprodução dessa comunidade. 

14 Cardoso de Oliveira (2006, apud Nogueira, 2009) oferece duas definições correntes de etnicidade, das 
quais a primeira aproxima-se do que analisamos: “refere-se às relações entre minorias culturais e uma 
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(sobretudo no caso dos quilombolas). Os usos são organizados por códigos próprios, 

desenvolvidos e reelaborados/adaptados ao longo do tempo – ou seja, são baseados no 

costume15. É de se destacar também a memória coletiva16 presente na oralidade desses 

grupos acerca de conflitos desencadeados por diferentes tentativas de cercamentos17 

dessas áreas em tempos anteriores e atuais. Essas lógicas de apropriação constituem 

ponto central de nossa análise desenvolvida nos capítulos seguintes. 

Em geral, as famílias permanecem sobre a serra durante longas jornadas nos 

campos, na época da seca, para a “panha das flores” sempre-vivas (como definem a 

coleta) e para o manejo do gado rústico e de animais de carga. Eles costumam 

“arranchar”, ou ficarem alojados em “ranchos”, que é como definem as construções 

feitas em geral com matérias-primas que lá encontram com facilidade, como madeira e 

folha de palmáceas nativas. Também é comum habitarem as “lapas” (como são 

chamadas as grutas existentes nas formações rochosas), utilizando colchões feitos com 

capins nativos. Algumas lapas, inclusive, recebem os nomes das famílias que 

tradicionalmente ali se estabeleciam para a coleta de flores, atividade que pode recrutar 

todos os membros de uma mesma família. Esses momentos oportunizam encontros, 

festas e enlaces entre famílias de diferentes comunidades. 

 

      

Fotografias 01 e 02: Apanhadoras de flores em campo de coleta e “lapa” de moradia das famílias 
durante a época de coleta (Fonte: a autora, 2016 e acervo do NAC/UFVJM, 2011). 

 

                                                                                                                                                                          
sociedade mais ampla e culturalmente hegemônica, em que aquelas se veem inseridas, mormente num 
Estado-nação constituído”. Nogueira (2009) chamou atenção para o fato de que etnicidade envolve 
alteridade cultural, relações de poder e conflito com ênfase sobre a declaração de identidade étnica, 
formulada pelo grupo, em resposta a uma disputa territorial. 

15 Conforme Thompson (1991), o costume como a interface entre a lei e a prática agrária, cuja fonte é a 
práxis, que em geral se desenvolve e é produzido e criado entre as pessoas comuns. 

16 HALBWACHS (1990). 
17 Aqui compreendidos como o processo de apropriação privada individual de terras comuns e coletivas 

de comunidades agrárias. Esse processo guarda semelhanças com o ocorrido na Inglaterra nos séculos 
XVII e XVIII descrito por Thompson (1991), porém referindo-se aqui à territorialização do capital, na 
qual essas terras viabilizam nos dias atuais a contínua acumulação primitiva (LUXEMBURGO, 1985). 
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Dessa forma, as territorialidades18 dessas comunidades combinam ambientes 

contidos do “pé-da-serra” (a 600 metros de altitude) até os campos “na serra” (incluindo 

encostas e campos nativos localizados a 1.400 metros de altitude). Nesse movimento, 

que é regido pelas estações do ano, dá-se a transumância19 das famílias, contornando 

limites e explorando potencialidades ambientais. Tem-se assim a configuração do que 

denominam como comunidades, aqui compreendidas como unidades territoriais 

(BOMBARDI, 2004) onde estão englobadas as “moradias de baixo” (casas) e as 

“moradias de cima” (lapas e ranchos) com a apropriação e o uso de terras baixas e 

terras altas, em uma dualidade complementar que ocorre ao sabor das estações “das 

águas” e da “seca”, respectivamente, ao longo do ano, orientando um calendário 

agrícola.  

Essa unidade territorial é construída a partir das relações sociais que ali se 

territorializaram num espaço delimitado, sendo que ela forma e também é formada pela 

identidade territorial (BOMBARDI, 2004)20, numa relação dialética. Ou seja, pelo 

sentimento de pertencimento àquela unidade (social com base territorial), forjada no 

trabalho e na sociabilidade das relações que esses sujeitos estabelecem entre si e com o 

meio ao longo do tempo, envolvendo redes de parentesco, proximidade e etnicidade. 

Essa unidade expressa, portanto, uma territorialidade específica e também uma visão 

social de mundo21 (LOWY, 2002) que aporta significados - extra-econômicos - de 

existência e de pertencimento a uma determinada sociedade num dado momento 

histórico.  

Tais elementos concretizam uma forma específica de solidariedade e coesão social 

que alimentam a resistência, por exemplo, frente às ameaças de cercamentos das terras 

de uso comum, bem como àquelas onde ocorre o uso coletivo. Essa resistência se dá 

                                                           
18 Aqui entendida como uma estratégia que visa afetar, influenciar ou controlar ações e interações (de 

pessoas, coisas e relações), delimitando e tentando controlar uma área geográfica específica (SACK, 
1986). Destaque-se que a territorialidade da sociedade capitalista é global, resultante da imposição de 
normas e valores sociais de suas classes dominantes, sobretudo do valor de troca e da mercadoria. 
Porém, no nível das práticas cotidianas, os seus diferentes segmentos sociais podem apresentar 
territorialidades conflitantes, recortando o território capitalista em unidades de formas diversas e 
contraditórias (MARQUES, 1994, p. 11- 13), como é o caso aqui analisado.  

19 Refere-se, aqui, às migrações sazonais das famílias, que ocorrem, sobremaneira, no período da “seca” 
para colher espécies ornamentais, nativas dos campos rupestres do cerrado, e cuidar dos animais 
(transumantes). Nessa época do ano (em geral entre abril e outubro), ocorre o deslocamento sazonal dos 
rebanhos para os campos nativos da Serra, quando esses agroambientes oferecem melhores condições 
de pastoreio aos animais.  

20 Heidrich (2009) apontou que a identidade territorial diz respeito a uma experiência histórico-geográfica 
comum, que expressa elos entre o sujeito e o território. 

21 Compreendidas como todos os conjuntos estruturados de valores, representações, ideias e orientações 
cognitivas (LOWY, 2002). 
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dentro do processo contraditório de reprodução ampliada do capital (OLIVEIRA, 1991), 

em que há monopolização do território e territorialização de monopólios (OLIVEIRA, 

2016)22. 

Na atualidade, na área pesquisada, tem-se, numa perspectiva hegemônica, a 

pecuária bovina em extensos latifúndios situados nas cotas mais baixas, sobretudo no 

‘sertão’; sobre as chapadas contíguas da serra estão localizados monocultivos de 

eucalipto para a produção de carvão vegetal pertencentes a empresas privadas que se 

instalaram por volta da década de 1960; mineração de diamantes (que engloba também 

a extração de ouro) por empresas privadas nacionais e internacionais localizadas, 

sobremaneira, nas proximidades do rio Jequitinhonha; mineração de metais (manganês, 

mas há pesquisas de ferro em curso) e pedras ornamentais de acabamento (quartzito) 

nas encostas da serra tanto na vertente da bacia do rio Jequitinhonha, quanto rio do São 

Francisco, que se intensificaram na última década; e, em fase de instalação, tem-se 

ainda o envase de água mineral na vertente sanfranciscana. Ocorre, ainda, sobre a serra, 

a presença de monocultivo de eucalipto ligado a proprietários privados individuais de 

menor porte.      

Há ainda forte concentração de parques naturais (unidades de conservação de 

proteção integral da natureza) nas cotas mais elevadas da serra justificados, sobretudo, 

pelos endemismos de flora e fauna, abundância hídrica, beleza cênica da paisagem e 

apoiados na necessidade de compensação ambiental23 por empresas. Forjadas no 

imaginário urbano (DIEGUES, 1996), as unidades de conservação de proteção integral 

demandam a retirada de antigos moradores de seu interior.  

 

                                                           
22 Considerando os aportes de Chesnais (1996), que apresentou a raiz sociopolítica desse momento da 

história do capitalismo assentada na aliança de classe da burguesia capitalista em nível mundial, 
OLIVEIRA (2016) apontou esse processo na agricultura, em que a territorialização dos monopólios atua 
simultaneamente no controle da propriedade privada da terra, do processo produtivo no campo e do 
processamento industrial da produção agropecuária e florestal (silvicultura). Já a monopolização do 
território é desenvolvida pelas empresas de comercialização e/ou processamento industrial da produção 
agropecuária, que, sem produzir no campo, controlam, através de mecanismos de subordinação, 
camponeses e capitalistas produtores do campo. 

23 As empresas podem se valer da criação dessas unidades ou investirem em seus projetos de implantação 
como uma compensação pela degradação causada em outro local, compreendendo, portanto, uma 
transferência geográfica de passivos ou de benefícios. Ademais, nas propagandas feitas pelas empresas, 
os selos verdes agregam valor econômico aos produtos postos no mercado.  
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Mapa 03: Tensões territoriais na área analisada (Fonte: a autora). 
 

 

No Brasil, comumente essas unidades de proteção integral são materializadas em 

áreas agrárias e revelam a contradição entre a sociedade capitalista urbano-industrial e a 

natureza. Em nossa compreensão, essas unidades de conservação (UCs) dizem respeito 

à produção capitalista do território na medida em que figuram como equivalente de 
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reserva de valor24 sobre a qual o capital lança mão para a exploração privada, com a 

mediação do Estado, quando se tornam necessárias. Exemplo disso são as unidades que 

tiveram suas áreas recentemente diminuídas ou foram recategorizadas para permitir a 

exploração mineral25. 

Ao mesmo tempo, elas estão sendo utilizadas como possibilidade da adequação 

ambiental26 da exploração capitalista, em curso na área, visto que a averbação de 

reservas legais é permitida em terras que se encontram no interior de UCs de proteção 

integral, podendo ser doada ao Estado, que passa a geri-la27 ou concedê-la a exploração 

de “negócios sustentáveis”. Isso tem gerado um “aquecimento” do mercado de terras, 

que passou a ter ainda maior intensidade com o atual Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

aliado aos processos de “regularização fundiária por via cartorial”, via de regra ilegal.  

Dessa forma, a “preservação ambiental”, via UCs de proteção integral, 

transformou-se num mecanismo, atualmente, que viabiliza a territorialização do capital 

na medida em que promove a privatização das terras e ao mesmo tempo a legalidade da 

produção de mercadorias no contexto de adequação às normas vigentes para atividades 

rurais. Ao mesmo tempo são transformadas em patrimônio público se forem doadas ao 

Estado, voltando à condição de equivalente de reserva de valor, num processo 

marcadamente contraditório. Ressalte-se que as empresas conseguem ainda, agregar 

valor às suas mercadorias, ao se comunicarem com a sociedade como “ambientalmente 

responsáveis”.  

                                                           
24 Aqui pensada a partir da compreensão marxista. 
25 Em Minas Gerais, é exemplo o Parque Nacional da Canastra, onde ocorre a presença de minas 

diamantíferas em seu interior e há pressão de empresas para que a área de interesse seja recategorizada 
para APA, que permite tal exploração (FERREIRA, 2018). 

26 Em Minas Gerais, desde 2009, a averbação de reservas legais pode ser feita em terras que se encontram 
no interior de UCs de proteção integral. O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) de 
Minas Gerais permitiu a averbação de reserva legal de propriedades rurais dentro dos parques 
(Deliberações Normativas 132 e 138, de 2009), desde que fossem áreas de tamanho equivalente, 
localizadas no mesmo bioma e bacia hidrográfica. Para tanto, o interessado deveria provar a 
impossibilidade de averbação na própria propriedade, comprar a terra de um morador que tenha sido 
atingido pela UC de proteção integral (no interior ou no entorno), averbá-la em sua escritura e doá-la ao 
Estado, sem a necessidade de recomposição da área. Exigia-se que a terra fosse titulada e 
georreferenciada.  De acordo com o COPAM, o intuito era o de “acelerar a regularização fundiária da 
UC de proteção integral” por meio do que o Estado denominou compensação social da reserva legal. 

27 Atualmente tal processo é orientado pelo Código Florestal estadual - Lei estadual nº 20.922, de 16 de 
outubro de 2013: Art. 38. § 5º - “A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida 
da inscrição da propriedade ou posse rural no CAR e será feita, isolada ou conjuntamente, mediante: III 
- doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público 
pendente de regularização fundiária”, e ainda, Art. 87. “A pessoa física ou jurídica consumidora de 
matéria-prima florestal poderá, a critério do órgão competente, optar por quitar o passivo de reposição 
florestal apurado, referente ao período anterior ao ano de 2012, mediante doação ao patrimônio público 
de área dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral estadual, de domínio público, baseada 
em avaliação oficial”.  
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Ou seja, a contradição exploração/preservação da natureza constitui um 

movimento dialético de alimentação do modo capitalista de produção, figurando como 

faces opostas complementares, na conjuntura atual, desse modo de produção 

hegemônico. Isso se dá sobre as terras comuns e coletivas das comunidades 

apanhadoras de flores: uma face moderna dos cercamentos mediados pela ação do 

Estado. 

Já na perspectiva das comunidades agrárias analisadas identificamos duas 

situações. Num primeiro contexto, sobremaneira localizado no ‘sertão’ e sobre a ‘serra’, 

há “terras de herdeiros” (que se aproxima do que foi descrito por Almeida, 2006), que 

em geral conta com registro cartorial antigo de ancestrais comuns com dezenas de 

herdeiros sem inventário e nas quais organizam internamente o uso das terras sob seu 

domínio. Ocorrem, ainda, sobre a ‘serra’, terras de domínio de empresas e fazendeiros 

(o que não significa que sejam tituladas e que esses sejam legais), mas que são 

utilizadas por comunidades para a coleta de flores e solta do gado28.  

Num segundo contexto, que ocorre, sobretudo, nas ‘beiras do Jequitinhonha’ e em 

alguns locais sobre a serra, onde se concentram os quilombos, em geral há ausência de 

títulos29 e de consentimento de ditos proprietários, embora haja algumas situações que já 

tiveram/tenham permissão de uso. Nesses casos, as dinâmicas territoriais encontram-se 

sobremaneira tensionadas pela mineração, que subordina o domínio da terra e há um 

processo histórico de subalternização (SPIVAK, 2010)30 desses sujeitos. Parte desses 

grupos, com os quais nos deparamos em campo, construiu um processo longo de 

invisibilidade como estratégia de sobrevivência e liberdade face à escravidão. Não por 

                                                           
28Nesse caso têm-se, basicamente as seguintes situações: as atividades são historicamente consentidas 

pelos ditos proprietários que não viam/veem esses usos, mesmo que constantes, como ameaças a seus 
interesses (em geral, minerários); de outra forma, os ditos proprietários (pessoas físicas ou jurídicas) 
controlam o acesso e a coleta, podendo exigir parte do que foi coletado. Nessa segunda situação, o uso 
de determinado campo pode se dar por diferentes grupos ao longo do tempo, segundo os acordos feitos 
com os ditos proprietários, bem como haver o envolvimento de mediadores no acordo, que se 
encarregam de organizar grupos de famílias para a coleta e também ficam com parte do que foi 
coletado.  

29 Nesse caso, incorre em terras de domínio público, patrimônio do poder público, em tese, não ocupadas 
(MOTTA, 2005), mas com legislação específica desde a Constituição de 1988. 

30 A autora retoma o termo em Gramsci, que o atribuiu ao “proletariado”, aquele cuja voz que não pode 
ser ouvida. A partir daí ela descreve o subalterno, ou a condição subalterna, àquelas “camadas mais 
baixas da sociedade construídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação 
política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (2000, 
apud, ALMEIDA et al. 2010,  p.12). 
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acaso, a liberdade é um termo que marca a enunciação31 desses sujeitos bem como o 

uso do termo nação, ancorada na ancestralidade africana.  

Como exposto no desenvolvimento deste trabalho, no atual contexto, 

identificamos no quilombo analisado uma luta por território com ocorrência de uso 

coletivo das terras, ao passo que no caso dos “herdeiros”, acima colocado, 

identificamos uma luta por terras ancestrais incluindo as terras de uso comum. No 

nosso entendimento, essas complexas construções socioculturais, diferentes entre si, 

terras comuns e terras coletivas, envolvem diferentes dimensões das formações 

socioterritoriais, sobre as quais aprofundamos. 

De toda forma, tem-se, como pano de fundo, a questão fundiária brasileira, 

enquanto produto sócio-histórico, em que tais grupos foram sistematicamente excluídos 

(GONÇALVES, 1995). Ao mesmo tempo, temos em conta o processo colonial 

brasileiro, que teve particularidades na área analisada, visto que Minas Gerais contou 

com a maior população escrava durante o período colonial, em que a exploração de 

diamantes, ocorrida no que hoje é território do município de Diamantina, ocupou papel 

de destaque (DE PAULA, 2000). Nas colocações de Quijano (2005), o Brasil participou 

da trajetória eurocêntrica32 do impossível moderno Estado-nação, pois o país, de 

maioria indígena e negra, logo as negligenciou, identificando-as como raças inferiores e, 

portanto, subordinadas à dominação europeia. Configurou-se, então, o que o autor 

denomina de estados independentes e sociedades coloniais.  

Os sujeitos das comunidades atingidas pelos processos acima mencionados de 

territorialização do capital (sendo comum ser atingido ao mesmo tempo por mais de um 

processo de cercamento) promoveram levantes, desde 2007, na luta pela manutenção 

das terras ancestrais sob seus domínios. Cabe destacar que o primeiro levante que 

observamos foi com relação ao Parque Nacional das Sempre-Vivas, o que gerou nosso 

                                                           
31 Entende-se aqui que há uma relação entre linguagem e contexto sócio histórico e que a enunciação se 

dá a partir de um lugar social, de um sujeito (BAKHTIN, 1977). 
32 Refere-se a um padrão de poder eurocentrado (racionalidade específica), hoje hegemônico, que detém 

suas faces de colonialidade do poder e do saber, com narrativas apoiadas na raça, gênero, religião e 
capitalismo. Categoria mental da modernidade, a raça cumpriu e cumpre, na narrativa colonial, função 
constitutiva das relações de dominação. A raça sempre foi articulada a todas as formas históricas de 
controle do trabalho, de seus recursos e produtos, ao redor do capital e do mercado mundial (QUIJANO, 
2005). O autor ressaltou que a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de todas as 
formas de subjetividade, cultura e, especialmente, de produção de conhecimento, sobretudo subjugados 
a partir da ciência moderna. A Europa expropriou materialmente os povos colonizados, e atribuiu-lhes 
identidades geoculturais consideradas inferiores, portanto, excluídas socialmente. A produção de 
conhecimentos, sentidos, universos simbólicos, padrões de expressão e de objetivação da subjetividade 
foi altamente reprimida. A educação, notadamente a religiosa (judaico-cristã), implicou, a longo prazo, 
em uma colonialização das perspectivas cognitivas a partir do evolucionismo linear e do dualismo 
dicotômico – que separou, fragmentou e controlou (QUIJANO, 2005). 
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trabalho de mestrado naquela área específica (em 2011). Posterior a isso, seguiram-se 

outros levantes combinados à natureza da exploração em cada uma das comunidades 

(tentativa de implantação de mineração, monocultivo de eucalipto e na relação com 

fazendeiros) em uma área bem maior, dando contornos à ampla ocorrência de 

apropriação de terras por comunidades agrárias nessa porção do estado mineiro. Tais 

sujeitos reivindicam, desde então, o direito histórico de acesso e uso dessas terras33, ou 

seja, acionam a noção de direito numa lógica de costume.  

A organização social dessas comunidades se expressa pela presença de grupos não 

formalizados, associações comunitárias (em boa parte, recentemente criadas) e uma 

comissão, que envolve diversas comunidades com visibilidade recente através da 

politização da identidade de “apanhadores de flores sempre-vivas”. Trata-se de uma 

ação responsiva, em que representantes de diversas comunidades, desde 2010, através 

do que definem como Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas 

(CODECEX), passaram à luta política, de forma articulada, envolvendo diferentes 

localidades em distintos municípios, tendo como pleito principal o reconhecimento e a 

regularização fundiária34 tanto das terras comuns como das coletivas35.  

Atualmente, encontram-se mobilizados na CODECEX membros de comunidades 

presentes em sete municípios, incluindo grupos das comunidades apanhadoras de flores 

“sertanejas”, de “cima da serra” e quilombolas “das beiras do Jequitinhonha”, como se 

referem a essas áreas. Essa comissão conseguiu integrar o Conselho Nacional de Povos 

e Comunidades Tradicionais36 desde 2017, a Comissão Estadual de Povos e 

                                                           
33 Dentre os 58 municípios, já identificados, que estão envolvidos com o extrativismo vegetal de plantas 

ornamentais em Minas Gerais, em 33 deles há presença de famílias que se dedicam à coleta de flores 
sempre-vivas; nos demais, a coleta envolve outras espécies e partes das plantas. Levantamentos feitos 
por pesquisadores registraram que mais de 200 espécies são coletadas/manejadas, considerando 
diferentes elementos da planta: flores, frutos secos, folhas, etc. (UFVJM et.al., 2009). Em relação 
àqueles municípios incidentes na área de nossa análise, os moradores continuam a manter relações com 
os campos, porém, em estado de tensão constante. Há expectativa por parte das comunidades agrárias 
de que a atividade seja reconhecida pelo Estado e descriminalizada a coleta nos campos historicamente 
utilizados por elas. 

34 No estado, o Instituto de Terras de Minas Gerais foi extinto em 2013. A Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Agrário foi criada em 2015 e incorporada à Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento em 2019, responsável pela regularização fundiária nas terras públicas do 
estado. 

35 Em 2014, foi sancionada a Lei 21.147/2014, que instituiu a Política Estadual para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Sua regulamentação foi publicada 
três anos mais tarde, através do Decreto 47.289, de 20 de novembro de 2017.  Tal decerto prevê a 
titulação coletiva de terras. 

36 Decreto Federal nº 8.750, de 9 de maio de 2016, que instituiu o Conselho Nacional de Povos e 
Comunidades Tradicionais, foi destituído pelo então presidente, em março de 2019, e restituído no 
mesmo ano com alterações. 



16 
 

Comunidades Tradicionais de Minas Gerais37 desde 2014 e o Conselho Diretor Pró-

pequi desde 2018 (que atua na política estadual de extrativismo vegetal), assim como se 

articula a redes de lutas junto a outros movimentos sociais38. Ou seja, houve 

reconhecimento dessa comissão pelos governos nacional e estadual, que a têm como 

interlocutor representativo das reivindicações das/os apanhadoras/es de flores sempre-

vivas. 

Tem-se aqui, portanto, outra dimensão de identidade. O termo “apanhadores de 

flores sempre-vivas”, como se autodefinem esses sujeitos, refere-se à uma identidade 

coletiva39 que expressa vínculos territoriais das diferentes unidades territoriais 

articuladas e em movimento. A esse respeito, Cunha (1985) apontou que a identidade, 

processo relacional, é construída de forma situacional e contrastiva, constituindo 

resposta política a uma conjuntura.   

Nesse contexto, ainda que a coleta de flores não seja a única atividade que 

realizam, é essa identidade que tem sido acionada e se tornado um eixo aglutinador em 

torno do qual esses sujeitos coletivos se articulam na luta política pela defesa do modo 

de vida (MARQUES, 1994)40 e de suas terras ancestrais. Em relação à dinâmica desse 

                                                           
37 Decreto Estadual n. 46.671, de 16/12/2014, que criou a Comissão Estadual para o Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Este decreto regulamenta a lei a 
esse respeito no estado e permaneceu existindo até o final deste trabalho. 

38 São membros da Articulação Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de 
Minas, integram a Articulação Mineira de Agroecologia e a Articulação Mulheres do Campo em Minas 
Gerais. Os quilombos interagem também com a N´Golo Federação de Comunidades Quilombolas de 
Minas Gerais, por sua vez vinculada à Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (CONAQ). 

39 Segundo Almeida (2006), essas identidades deram-se no contexto da emergência de “novas” 
identidades coletivas e dos denominados “novos movimentos sociais”, definidos por Hobsbawm, como 
possuindo raízes locais profundas, consciência ambiental, critérios de gênero e se agrupando em torno 
das mesmas reivindicações, através de um critério político-organizativo. O autor ressaltou que tais 
identidades não significam/referem-se apenas à incidência de uma ou mais espécies vegetais numa área 
ou em “manchas”, como também não quer dizer que seja a única atividade realizada tradicionalmente. 
Essas identidades referem-se a uma expressão identitária, que é traduzida por extensões territoriais de 
pertencimento. O autor analisou a relação entre o surgimento desses movimentos sociais e os processos 
de territorialização que lhes são correspondentes, cuja ênfase, para ele está nas denominadas “terras 
tradicionalmente ocupadas”, que expressam uma diversidade de formas de existência coletiva de 
diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza. Ele destacou também a 
diversidade de lógicas de apropriações da terra, que têm a ver com o fator étnico, os laços de 
parentesco, as redes de vizinhança e as identidades coletivas como formas de imobilização dos recursos 
básicos, os quais impedem que as terras sejam transacionadas livremente como mercadorias. 

40 Marques (1994) apontou que o modo de vida corresponde a “um conjunto de práticas cotidianas 
desenvolvidas por um determinado grupo social e decorrentes de sua história, da posição que ocupa na 
sociedade envolvente e da forma específica que assegura a sua reprodução social. Corresponde à forma 
de um determinado grupo social manifestar sua vida“ (p. 5-6). Nas considerações da autora, no caso dos 
camponeses, o modo de vida é formado por relações familiares, de vizinhança, formas de organização 
da produção imediata, condições de vida e trabalho, relações políticas e religiosas, que se apoiam num 
conjunto de valores [culturais] que lhes confere sentido. Além disso, o acesso a terra é condição 
fundamental para a existência do campesinato, cuja organização da produção é baseada no trabalho 
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movimento social que se concretiza nas ações da CODECEX, destaca-se que há o 

deslocamento das lutas sociais para a esfera jurídica no pleito do reconhecimento por 

direitos. Compreendem-se, pois, como movimento socioterritorial moderno 

(OLIVEIRA, 2005, p.162), visto que fazem “da luta por direitos a essência de sua 

ação”. 

 

Diante do exposto, o foco inicial de análise desta pesquisa deu-se sobre a 

compreensão do que seja a construção social das terras de uso comum no âmbito da 

conjuntura atual, considerando-se as lutas sociais contemporâneas por manutenção da 

autonomia. Para tal, fez-se necessário interrogar os conceitos até então formulados por 

outros autores de referência, partindo-se da realidade concreta analisada, e não o 

contrário. 

Partimos também da hipótese de que o uso comum de terras - e a própria posse 

enquanto luta por acesso à terra - expressariam a negação à apropriação individual e 

privada da terra como ocorre na sociedade capitalista, bem como ao anseio pela 

autonomia, ainda que relativa por estarem, em alguma medida, subordinadas ao capital 

e ao Estado nacional. Ao mesmo tempo, as terras de uso comum funcionariam como 

mecanismo de manutenção da igualdade de acesso aos bens naturais essenciais à vida 

(solo, água, biodiversidade, etc.), portanto como mecanismo assecuratório da igualdade 

de direitos.  

Algumas questões iniciais que se colocaram para nossa análise foram: O que a 

realidade em estudo revela quanto à conjuntura atual do campo brasileiro? Como se 

constituem as terras de uso comum em termos de apropriação da terra, organização do 

trabalho e distribuição de á seus frutos? E como terras de uso comum se articulam a 

identidade, ao território e autonomia? Qual é o lugar das terras de uso comum e do 

campesinato no contexto atual brasileiro, levando-se em conta a estrutura fundiária do 

país e o momento do capitalismo mundializado? 

                                                                                                                                                                          
familiar, que prioriza a reprodução do grupo doméstico. O campesinato possui um modo de vida 
tradicional em constante recriação e tem variações regionais de acordo com as condições 
socioeconômicas em que se insere. Ressaltou que o modo de vida camponês é fundado em relações 
sociais não-capitalistas, que se desenvolvem de forma conflituosa no interior do modo de produção 
capitalista ao mesmo tempo que assegura a sua reprodução. Assim, a sociedade capitalista impõe-se e 
ora impede, ora limita a recriação das condições de produção camponesas, ora a submetem a outro 
patamar de reprodução com base na sua maior integração e dependência. De modo que a história do 
campesinato é marcada pela resistência e lança mão de uma diversidade de ações e adaptações para se 
reproduzir. 
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Outra questão que a realidade em estudo nos colocou foi se haveria um novo 

movimento socioterritorial, bem como transformações efetivas no acesso à terra, e o que 

tem provocado/possibilitado os levantes e a articulação política das comunidades a 

partir da noção, acionada na arena política, de “povos e comunidades tradicionais”. 

Haveria um fazer político que questione a hegemonia41 do agronegócio e da mineração 

capaz de provocar inflexão da ação do Estado brasileiro no sentido de reconhecimento 

de direitos coletivos e usos comuns reivindicados?  

 

A presente pesquisa buscou, portanto, compreender as transformações territoriais 

contemporâneas no campo brasileiro a partir das lógicas socioeconômicas e das lutas 

socioterritoriais, que contam com estratégias articuladas nas diferentes dimensões, 

considerando-se ainda as novas normas jurídicas, bem como as dinâmicas de 

reordenamento territorial mediadas pelo Estado.   

Considerou-se que tecer tais reflexões a partir da luta dos ‘apanhadores de flores 

sempre-vivas’ permitiria observar essa gênese e dinâmica social, uma vez que se trata 

de um grupo recente na arena política e que se articula em nível regional, estadual e 

nacional, além de manter lógicas de uso comum de terras em área de tamanho 

considerável e vínculos de comercialização de flores com metrópoles nacionais, as 

quais, por sua vez, mantêm vínculos com metrópoles internacionais. 

Buscou-se, pois, compreensão da origem/gênese do campesinato referido, bem 

como sob que bases se constituiu o uso comum da terra, considerando as 

transformações e a relação com o Estado nacional e com a sociedade mais ampla. Ao 

mesmo tempo, buscou-se compreender em que se baseiam ou se ancoram as relações 

sociais de produção da vida em suas diferentes dimensões, bem como as estratégias 

atuais de resistência, na busca pela manutenção de sua autonomia frente à 

territorialização do capital e ao Estado nacional, além de compreender como se 

articulam os conceitos de terras de uso comum, território, identidade e autonomia.  

Nesse sentido, foi necessário compreender de que maneira o uso comum da terra e 

o campesinato em questão, incluindo a atividade extrativista vegetal, se realizam e se 

inserem como fator de resistência a um processo de homogeneização das relações 

                                                           
41 A hegemonia aqui é entendida como a conservação da validade das ideias e dos valores dos 

dominantes, mesmo quando se compreende a dominação e mesmo quando se luta contra a classe 
dominante, mantendo sua ideologia, conforme definido por Gramsci. Uma classe é hegemônica não só 
porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do Estado (controle jurídico, político e 
policial da sociedade), mas sobretudo porque suas ideias e valores são dominantes e mantidos pelos 
dominados até mesmo quando lutam contra essa dominação (Cadernos do Cárcere, entre 1926 e 1937). 
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sociais de produção no modo capitalista mundializado. Nessa perspectiva, questionou-se 

em que medida o fortalecimento/reconhecimento de identidades mobiliza um fazer 

político, que através de diferentes ações e dimensões, coloca a luta como possibilidade 

de emancipação e de um contra-discurso42, ou como pode contribuir para uma maior 

inserção do sujeito no processo de interpor e intervir no contexto em que está inserido. 

 

 

Sobre o método e a teoria da pesquisa 

 

 

A escolha do método faz-se necessária para a análise científica. As reflexões desta 

pesquisa se darão a partir do método dialético materialista tendo por referência o 

pensamento de Karl Marx, para quem o: 

 
método dialético, por seu fundamento, difere do método 
hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o 
processo do pensamento – que ele transforma em sujeito 
autônomo sob o nome de ideia – é o criador do real, e o real é 
apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal 
não é mais que o material transposto para a cabeça do ser 
humano e por ela interpretado (MARX, 2010, p.28). 

  

 Para melhor compreensão do método dialético materialista, é importante ter 

clareza do que é a lógica dialética e de como operar com o método dialético 

materialista. Chauí (1997, p.180) esclareceu que a lógica vem de uma tradição de 

pensamento que se originou na filosofia grega, sendo o logos linguagem-discurso e 

pensamento-conhecimento. Os filósofos buscaram compreender se a lógica obedecia a 

regras, possuía formas, princípios e critérios para seu uso e funcionamento. O objeto da 

lógica é a proposição, que exprime através da linguagem os juízos formulados pelo 

pensamento, sendo que o encadeamento de juízos constitui o raciocínio expresso 

logicamente através da conexão de proposições, o silogismo. Vieira Pinto (1979) 

acrescentou que a lógica é um sistema de relações entre ideias capaz de incorporar os 

dados da experiência e estruturá-los em uma representação coerente. Assim, a lógica 

refere-se a um método de pensamento e linguagem, ou de apreensão e explicação 

racional da realidade humana e natural.  

                                                           
42 Chauí, 1982. 
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Em se tratando de lógica e dialética, dois filósofos se destacam: Aristóteles e 

Hegel, respectivamente. Segundo Vieira Pinto (1979), a lógica aristotélica baseia-se nos 

princípios de identidade e de não-contradição, fundamentais para a concepção 

metafísica do mundo, que é típica da filosofia antiga. Enquanto a metafísica utiliza 

noções abstratas e absolutas, explicando a realidade estática a partir de suas essências 

imutáveis, a lógica dialética parte do princípio de contradição, segundo o qual a 

realidade é essencialmente processo, mudança, devir43.  

Portanto, tem-se de um lado as bases da concepção de uma lógica formal e, de 

outro, de uma lógica dialética44. Como explicou Vieira Pinto (1979), trata-se, pois, de 

dois métodos de apreensão e de explicação racional da realidade humana e natural, 

fundamentados em dois princípios básicos de sustentação de todo o pensamento 

ocidental desde a antiguidade até os nossos dias: o Princípio de Identidade e o Princípio 

de Contradição, sendo que a Identidade aquilo que identifica o objeto, que diz o que ele 

é, e a Contradição, aquilo que nega ou contrapõe algo a alguma coisa.  

Ao resgatarmos em Aristóteles, com base em Parmênides (540-470 a.C.), o 

Princípio de Identidade se enuncia como: “O que é, é, o que não é, não é”. Dito de outra 

forma, o Princípio de Identidade é o Princípio da Não-contradição, que se enuncia da 

seguinte forma: “Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e do mesmo 

modo”. Conforme Vieira Pinto (1979), o Princípio de Identidade constitui-se de dois 

modos: 1) privilegia o objeto ou o ser; 2) privilegia o sujeito ou o pensar. O primeiro 

afirma que a verdade está no objeto ou no ser, por exemplo: “A verdade da árvore está 

nela, na forma que ela é” – daí devemos ir ao objeto para descobrir a verdade que está 

                                                           
43 A partir do século XVIII, três grandes descobertas científicas contribuíram para a passagem da 

concepção de um mundo estático para uma nova concepção, a dinâmica: a descoberta da célula, em que 
todos os órgãos animais e vegetais, sendo constituídos por células, têm uma unidade estrutural que se 
torna cada vez mais complexa; a descoberta da lei da conservação e transformação da energia (calor, 
eletricidade, magnetismo, energia química, etc.), em que a energia não pode ser criada nem destruída, 
mas sim convertida e transformada de uma forma em outra; a evolução das espécies, coma teoria de 
Charles Darwin a respeito da origem das espécies vegetais e animais, segundo a qual os seres vivos 
aparecem como consequência do desenvolvimento e transformação através dos tempos. Essas 
descobertas mostraram que o mundo é transformação. Tudo muda, a própria história muda. Os homens 
estão constantemente inventando novos instrumentos de trabalho, mudam a ordem social, mudam a si 
mesmos. O velho é sempre substituído pelo novo, e cada coisa, ao nascer, já tem em si o germe da sua 
destruição. Portanto, não há “coisas acabadas”, mas um complexo de processos onde tudo só é estável 
na aparência (VIEIRA PINTO, 1979). 

44 Lefebvre (1979) apontou que lógica em Aristóteles é a teoria dos logos em ato: razão, raciocínio, 
coerência do discurso, linguagem do cidadão que vivia na cidade política, buscando os meios de deduzir 
para convencer, meios diferentes da sofística, da erística, da dialética ou arte do diálogo. 
Posteriormente, em Hegel, a lógica era apenas uma etapa, histórica e fenomenológica, da dialética, o 
que se referia ao problema da mediação das relações entre lógica e dialética assim suprimido. Em ambas 
as referências, criam-se dificuldades à compreensão da dialética, as quais queserão posteriormente 
tratadas pelos filósofos. 
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nele, a verdade objetiva. No segundo, tem-se aqueles que defendem que a verdade está 

no sujeito ou no pensar, por exemplo: Descartes (1596-1650) afirmou que “a verdade 

não está na árvore e sim no sujeito que a observa. Na procura da verdade, o homem 

(sujeito) leva suas concepções para construir a verdade do objeto, que é seu 

entendimento – a verdade subjetiva.  

Já no Princípio da Contradição, como mostrou Vieira Pinto (1979), o que interessa 

na busca da verdade não é a identidade, aquilo que identifica o objeto, que diz o que ele 

é, mas o que será.  Enquanto no Princípio da Identidade se postula o ser, no Princípio de 

Contradição se postula o devir, o vir-a-ser. O enunciado do Princípio de Contradição 

faz-se da seguinte forma: “O que é, é e não é, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto”. 

Segundo Heráclito (544-484 a.C.): “Tudo é um fogo eterno que com medida se acende e 

com medida se apaga”; “Um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, pois, na 

próxima vez que entrar no rio, tanto o homem como o rio já terão se modificado”. 

Apesar da aparência de confusão, o devir é lógico, tem sua medida de disciplina. No 

Princípio da Contradição, a verdade não está no objeto e nem no sujeito, e sim na 

relação sujeito-objeto, que implica um e outro no processo de constituição da verdade 

ou da realidade. 

Assim, a Lógica Formal procura excluir a contradição da leitura que se faz da 

realidade. Só há contradições formais: as que opõem conceito a conceito, forma a 

forma, juízo a juízo e que devem ser eliminadas para a boa ordem dos procedimentos 

inferenciais. A contradição torna-se, assim, sinônimo de inverdade. E a lógica é 

entendida como a ciência que tem por fim a luta contra a contradição, sua expulsão do 

plano do pensamento, por constituir defeito, erro ou vício de raciocínio. O princípio de 

identidade e seu correlato, o do terceiro excluído, eliminam a contradição, reconhecendo 

nela o sinal distintivo da inverdade.  

Já a Lógica Dialética, entendida como uma forma de interpretação da realidade, 

busca compreender estrutura e funcionamento dos processos segundo os quais as ideias 

se relacionam umas às outras, em operações mentais, de que resultam conclusões pelas 

quais o homem se guia na apreciação do mundo, de si mesmo, da vida, e de que se serve 

para se propor finalidades de ação e efetivá-las por intervenções práticas no plano 

material. O comportamento dialético não consiste em pensar a contradição, mas em 

pensar por contradição. A primeira atitude seria a posição na qual o sujeito se 

“conservaria fora da contradição, a examinaria e enunciaria a distância, quando o que 
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lhe compete fazer é instalar-se no âmago das contradições objetivas e pensá-las e expô-

las de dentro delas mesmas” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 211).  

Enquanto a ciência da lógica formal procura descobrir identidades no curso dos 

fenômenos, a da lógica dialética é precisamente oposta, ou seja, procura revelar a 

oposição que se encontra oculta no íntimo do que parece idêntico. Contudo, a lógica 

dialética implica alguns riscos, que podem significar sua anulação enquanto concepção 

dinâmica do mundo, quando se fixa em alguns de seus pontos ou descobertas 

esquecendo que tudo é provisório e, portanto, mutável, o que normalmente deriva de 

uma compreensão formalista do pensar e agir dialéticos (VIEIRA PINTO, 1979).  

Lefebvre (1979) ensinou, em sua obra “Lógica Formal/Lógica Dialética”, que 

para melhor compreensão desses processos é importante ter em conta o movimento de 

produção do conhecimento. O autor partiu das características do conhecimento 

enquanto fato: é prático, é social e tem um caráter histórico, e explicou que é papel da 

lógica examinar os instrumentos do conhecimento com o objetivo de aperfeiçoá-los, 

mas não colocar em questão o próprio conhecimento. Já a teoria, segundo o autor, é a 

análise e o encadeamento de um conjunto de fatos. Ressaltou que o materialismo, de 

modo geral, considera a natureza como elemento primordial, opondo-se ao idealismo, 

que admite a primazia do espírito em relação à natureza, do pensamento em relação ao 

mundo.  

Segundo o autor, todo pensamento é movimento, ou seja, o pensamento só é 

verdadeiro se está em movimento. Em relação à verdade e ao erro, a metafísica45 

procura alcançar a verdade absoluta, eterna e definitiva (a perfeição), onde aqueles são 

excludentes. Entretanto, a verdade e o erro não são absolutos, pois não existe um ponto 

final para o conhecimento. Não há verdades eternas, visto que o conhecimento passa por 

um contínuo processo de aprofundamento. A verdade pode depender do tempo e da 

escala. O absoluto e o relativo, do ponto de vista dialético, consideram que as verdades 

não são absolutas, que o conhecimento evolui e se altera, podendo caracterizar-se como 

relativo. 

Lefebvre (1979) explicou que o conhecido e o desconhecido trocam de posição 

entre si, incessantemente. Assim, o desconhecido pode se transformar em conhecido, de 

um grupo, através de um caminho. Quando se fala de entendimento, pressupõe 

                                                           
45 Lefebvre (1969, p.53) definiu como metafísica aquele pensamento que separa o que é ligado; de 

idealistas, as doutrinas que elevam ao absoluto uma parte do saber adquirido, fazendo de tal parte uma 
ideia ou um pensamento misterioso que, para eles, existem antes da natureza e do homem real. 
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isolamento e separação, relacionando-o com o entendimento. Já na razão dialética, a 

verdade aparece por meio da discussão das oposições e conciliação de contradições.  

Em relação ao imediato, este está relacionado com uma “primeira impressão”, a 

sensação sobre algo, enquanto a percepção relaciona-se com o conhecimento mediato, 

ou seja, o imediato quando assimilado, trabalhado, pode passar a ser um conhecimento 

mediato. Não há como separá-los, assim como não se separa o abstrato e o concreto; 

afinal, é preciso iniciar a busca do conhecimento pelo abstrato para se chegar ao 

concreto. A análise e a síntese são processos indispensáveis a um trabalho científico, 

sendo o caminho do complexo para o simples (análise) e o retorno ao complexo 

complementares e necessários (LEFEBVRE, 1979).  

Já quando se refere à oposição existente entre indução e dedução, sendo a 

primeira uma análise do particular para o geral, o autor também reforçou que não há 

necessidade de se desenvolver o conhecimento usando apenas um dos conceitos, pois os 

mesmos são complementares, sendo que, ainda que a dedução seja mais rigorosa, a 

indução é a única forma de se desenvolver um trabalho mais amplo e, 

consequentemente, mais concreto, mais “fecundo” (LEFEBVRE, 1979). 

De forma objetiva, o autor apontou que o conhecimento supõe um “objeto” real 

exterior: a natureza ou matéria46 penetrada pelo “sujeito” humano ativo, cujas 

representações, imagens e ideias correspondem ao objetivo mais ou menos exato. O ser 

humano é um “sujeito-objeto”: ele pensa – é sujeito –, mas sua consciência não se 

separa de uma existência objetiva, vital e prática. Sujeito e objeto – pensamento e 

matéria – são ao mesmo tempo distintos e ligados, em interação, em luta incessante 

dentro da própria unidade. Além disso, o materialismo deve dar todo seu sentido e todo 

seu valor aos instrumentos do conhecimento forjados pelos grandes idealistas, sobretudo 

a lógica. 

O movimento do conhecimento, conforme Lefebvre (1979), compreende, pois, 

dois momentos intimamente opostos e complementares: a redução do conteúdo47 

(abstração) e o retorno para o concreto. O autor explicou que a lógica formal, lógica da 

forma, é a lógica da abstração – um dos momentos da razão. Quando o pensamento, 

após a redução provisória do conteúdo, retorna a ele para reaprendê-lo, é quando a 

lógica formal se revela insuficiente. Dessa forma, é preciso substituí-la por uma lógica 

                                                           
46 A matéria, segundo Lefebvre (1969), enquanto categoria filosófica, designa simplesmente a realidade 

objetiva dada. A palavra “natureza” designou a mesma realidade, mas foi empregada metafisicamente 
com um sentido às vezes ambíguo, como Deus. 

47 O que deve se dar, segundo Lefebvre (1969), em várias direções e não em uma única direção. 
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concreta, do conteúdo48, da qual a lógica forma é apenas um elemento, válido em seu 

plano formal, mas aproximativo e incompleto. Uma vez que o conteúdo é feito da 

interação de elementos opostos, como sujeito e objeto, o exame de tais interações é por 

definição a dialética, consequentemente, a lógica concreta ou do conteúdo será a lógica 

dialética. Na dialética, o conteúdo é tomado em seu movimento e em sua vida, mas 

refletido, informado, tornado claro e consciente. 

Álvares Pinto (1979) acrescentou que a dialética é a estrutura contraditória do 

real, que, no seu movimento constitutivo, passa por três fases: a tese, a antítese e a 

síntese. Ou seja, o movimento da realidade explica-se pelo antagonismo entre o 

momento da tese e o da antítese, cuja contradição deve ser superada pela síntese. Eis os 

três momentos: identidade: tese; contradição ou negação: antítese; positividade ou 

negação da negação: síntese49. Esse processo pode ser melhor compreendido 

observando-se o sentido do verbo alemão “aufheben”, que significa suprimir, negar, 

conservar; elevar a um nível superior (superação), e que foiusado por Hegel (1770-

1831) para explicar o significado que ele dava ao conceito de dialética. Não se trata de 

momentos estanques, separados, segundo a ideia de que primeiro tem que vir um após o 

outro, ou seja, primeiro a tese, depois a antítese e finalmente a síntese. Trata-se dos 

vários aspectos de um único e mesmo momento. Deve-se ter em conta que a passagem 

do ser ao não-ser não é aniquilamento, destruição ou morte pura e simples, mas 

movimento para outra realidade. A contradição faz com que o ser suprimido se 

transforme.  

Além da contraditoriedade dinâmica do real, outra categoria fundamental para 

entender a dialética é a de totalidade, segundo a qual o todo predomina sobre as partes 

que o constituem. Isto significa que as coisas estão em constante relação recíproca, e 

nenhum fenômeno da natureza ou do pensamento pode ser compreendido isoladamente 

                                                           
48 De modo geral, a forma do pensamento é diferente do conteúdo, ainda que ligados. Da mesma form,a o 

sujeito e objeto são distintos mas não podem ser separados. A forma é sempre forma de um conteúdo, 
mas este determina a forma (LEFEBVRE, 1969). 

49 Para melhor entender o processo, Hegel dizia a respeito do verbo alemão Aufheben. Essa palavra quer 
dizer, em primeiro lugar, “suprimir”, “negar”, mas também a entendemos no sentido de “conservar”. 
Aos dois sentidos, acrescenta-se um terceiro, o de “elevar a um nível superior”. Esclarecendo com 
exemplos: quando se esculpe uma estátua, estamos diante de uma matéria-prima - a madeira -, que 
depois é negada, isto é, destruída na sua forma natural, mas ao mesmo tempo conservada, pois a 
madeira continua existindo como matéria, só que modificada, elevada a um objeto qualitativamente 
diferente, uma forma criada. Portanto, o trabalho nega a natureza, mas não a destrói, antes a recria. Esse 
processo não é sempre idêntico, pois podem ocorrer alterações nas plantas, resultantes do aparecimento 
de qualidades novas (evolução das espécies). 



25 
 

fora dos fenômenos que o rodeiam. Os fatos não são átomos, eles pertencem a um todo 

dialético e como tal fazem parte de uma estrutura (ÁLVARES PINTO, 1979). 

Outro aspecto fundamental que se dá a partir das contribuições de Marx, oposto a 

Hegel, é que se deve partir da realidade concreta, daquilo que é de fato a realidade e 

não partir daquilo que imaginamos que ela é, pois, disse Marx (1818-1883), “a 

contradição surge entre os homens reais, em condições históricas e sociais reais”, e não 

da imaginação das pessoas. Ainda: “O modo de produção da vida material condiciona o 

desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a sua 

consciência” (MARX. Prefácio à Contribuição Para a Crítica da Economia Política). 

 Assim, temos o que é definido como os princípios ou leis da dialética, como 

apontou Lefebvre (1979): 

- Tudo se relaciona (princípio da totalidade): na dialética, a natureza se apresenta como 

um todo coerente onde objetos e fenômenos são ligados entre si, condicionando-se 

reciprocamente. O método dialético leva em conta essa ação recíproca e examina os 

objetos e fenômenos buscando entendê-los em uma totalidade concreta. 

- Tudo se transforma (princípio do movimento): a dialética considera todas as coisas em 

seu devir. O movimento é uma qualidade inerente a todas as coisas. A natureza e a 

sociedade não são entidades acabadas, mas em contínua transformação; jamais 

estabelecidas definitivamente, sempre inacabadas. A causa desse movimento 

constante, da transformação, é a luta interna que faz parte da natureza. É a “lei da 

negação ou ultrapassagem”. Há a negação da afirmação e depois a negação da 

negação, prevalecendo uma síntese. 

- Unidade e luta dos contrários (princípio da contradição): A transformação das coisas 

só é possível porque no seu próprio interior coexistem forças opostas tendendo, 

simultaneamente, à unidade e à oposição. É o que se chama de contradição, que é 

universal, inerente a todas as coisas materiais e espirituais. A contradição é a 

essência ou a lei fundamental da dialética. 

- Transformação da qualidade sobre a quantidade (ou lei dos saltos): As modificações 

quantitativas lentas desembocam em uma súbita aceleração do devir. Já a 

modificação qualitativa não é lenta e contínua, mas sim brusca, já que expressa uma 

crise interna da coisa, uma intensificação das contradições. O processo histórico 

transforma a quantidade em qualidade, ou a quantidade gera algo qualitativamente 

diferente. Esta é a grande lei da ação. “O salto dialético implica, simultaneamente, a 
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continuidade (o movimento profundo que continua) e a descontinuidade (o 

aparecimento do novo, o fim do antigo)” (Ibidem). 

- Desenvolvimento espiral (ou superação): a vida não destrói a matéria sem vida; ao 

contrário, compreende-a e a aprofunda. No devir do pensamento e da sociedade 

revela-se o movimento espiral, ou o retorno acima do superado para dominá-lo e 

aprofundá-lo, para elevá-lo de nível, libertando-o de seus limites ou da 

unilateralidade. 

 

Álvares Pinto (1979) acrescentou que esses princípios (ou leis) podem ser 

aplicados tanto à matéria, como à sociedade humana e aos nossos próprios 

conhecimentos. Por isso, podemos subdividir a dialética em três níveis: Dialética da 

natureza: independente da ação do homem, objetiva; Dialética da história: a princípio 

objetiva, mas onde irrompe um projeto humano; Dialética do conhecimento: dialética 

sujeito-objeto, resultado de uma interação constante de objetos a serem conhecidos e da 

ação de sujeitos que procuram conhecer. Há ainda que se ter clara as categorias da 

dialética: sujeito e objeto; teoria e prática; realidade e possibilidade; causalidade e 

necessidade; forma e conteúdo; essência e aparência; causa e efeito; geral e particular; 

espaço e tempo. 

Em sua obra, Lefebvre (1979, p.241, 242) apresentou as seguintes “regras práticas 

do método dialético”, no intuito de apontar caminhos para seu uso: 

- Dirigir-se à própria coisa, por conseguinte, efetuar análise objetiva. 

- Apreender o conjunto das conexões internas da coisa, de seus aspectos, o 

desenvolvimento e o movimento da coisa. 

- Apreender os aspectos e momentos contraditórios, a coisa como totalidade e 

unidade dos contraditórios. 

- Analisar a luta, o conflito interno das contradições, o movimento, a tendência 

(o que tende a ser e o que tende a cair no nada). 

- Não esquecer que tudo está ligado a tudo; e que uma interação 

insignificante, negligenciável porque não essencial em determinado momento, 

pode tornar-se essencial em um outro momento ou sob outro aspecto. 

- Não esquecer de captar as transições; transições dos aspectos e contradições; 

passagens de uns nos outros, transições no devir. 
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- Não esquecer que o processo de aprofundamento do conhecimento - 

que vai do fenômeno à essência e da essência menos profunda à mais profunda - 

é infinito. Jamais está satisfeito com o obtido. 

- Penetrar, portanto, mais fundo do que a simples coexistência observada; 

penetrar sempre mais profundamente na riqueza do conteúdo, apreender 

conexões e o movimento. 

- Em certas fases do próprio pensamento, este deverá se transformar, se superar: 

modificar ou rejeitar sua forma, remanejar seu conteúdo - retomar seus 

momentos superados, revê-los, repeti-los, mas apenas aparentemente, com o 

objetivo de aprofundá-los mediante um passo atrás rumo às suas etapas 

anteriores e, por vezes, até mesmo rumo ao seu ponto de partida, etc. 

 

É importante também esclarecer o que se quer dizer com “conceitos”. Segundo 

Lefebvre (1979), para Lênin e Hegel, o conceito se desenvolve superando as oposições 

da forma e do conteúdo, do teórico e do prático, do subjetivo e do objetivo, do “para-si” 

e “em-si”. Assim, o método não deve desdenhar a lógica formal, mas retomá-la50. O 

método dialético é a consciência da forma, do movimento interno do conteúdo. É o 

próprio conteúdo, o movimento dialético que este tem em si, que o impele para a frente, 

incluída a forma. A lógica dialética acrescenta à antiga lógica a captação das transições 

da ligação interna e necessária das partes no todo, mostrando, ao mesmo tempo, a 

ligação e a origem imanente das diferenças. 

Lefebvre (1979) acrescentou que só existe dialética (análise dialética, exposição 

ou “síntese”) se existir movimento, o que por sua vez, só existe se existir processo 

histórico: história. A história é o movimento do conteúdo, engendrando diferenças, 

                                                           
50 Nessa perspectiva, Vieira Pinto (1979) afirmou que a lógica dialética não faz desaparecer a lógica 

formal, esta continua existindo no âmbito das correlações imediatas que partem da observação direta 
dos fatos ou quando atingimos as leis pelo método experimental. Então, explicamos o mundo pela 
causalidade linear, características do mundo mecânico típico da ciência clássica. A lógica formal se 
torna insuficiente quando é preciso passar para um grau superior de generalidade, onde existem as 
categorias de totalidade e de relações recíprocas. Com o progresso da física, o pensamento científico  
voltou-se para os fenômenos relacionados com a estrutura íntima da matéria, os quais não mais são 
explicados pelas relações clássicas da causalidade formal. O mesmo ocorreu com os fenômenos das 
outras ciências, que introduziram a ideia de processo. É aí exatamente que a lógica formal se torna 
insuficiente, devendo ser substituída. Entretanto, em outro aspecto, a lógica formal continua sendo 
válida: enquanto a produção da ideia é dialética, sua expressão é sempre formal. Assim, o que é pensado 
dialeticamente tem de ser dito formalmente, pois se acha subordinado às categorias da linguagem, que 
são formadas por força de sua constituição social, de sua função como instrumento criado pelo homem 
para a comunicação com os semelhantes.  
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polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos, sendo resolvidos ou não. Como 

exemplo, o autor referiu-se à obra de Marx, O Capital, em que o autor,  

 

para atingir a história, parte da lógica. Extrai uma forma, o valor 
de troca. Mostra sua estrutura (um conjunto de equivalências) e 
seu funcionamento (troca, circulação, constituição do dinheiro e 
da moeda). Depois passa para o conteúdo: o trabalho social 
produtivo, com suas perequações coerentes, os meios sociais 
(produtividade média de uma sociedade determinada, etc.). 
Atinge assim o histórico (divisão do trabalho, acumulação do 
capital, formação da burguesia). [...] Reciprocamente ele mostra 
[...] a relação: lógica formal – lógica dialética – dialética 
(método e teoria) (LEFEBVRE, 1979, p.22) 

 

Lefebvre ressaltou que Marx, ao estudar uma determinada realidade objetiva, 

analisou metodicamente os aspectos e os elementos contraditórios desta realidade. 

Considerou, assim, todas as noções antagônicas que estavam em curso, mas cujo teor 

ninguém ainda sabia discernir. Após ter distinguido os aspectos ou os elementos 

contraditórios, sem negligenciar suas ligações e sem esquecer que se trata de uma 

realidade, Marx reencontrou-a na sua unidade, isto é, no conjunto do seu movimento. 

Dessa forma, através do método dialético o fenômeno, ou coisa estudada, deverá 

apresentar-se ao leitor de tal forma que ele o apreenda em sua totalidade. Para isso, são 

necessárias aproximações sucessivas e cada vez mais abrangentes. É isso que o tornará 

acessível. Sobre a diferença entre o método de pesquisa da exposição da pesquisa, Marx 

apontou, na obra “O Capital”, que: 

 
É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de 
exposição do método de pesquisa. A investigação tem de 
apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas 
diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão 
íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho, é 
que se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se 
isto se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da 
realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma 
construção a priori (MARX, O Capital, p. 16). 
 

A esse respeito, Vieira Pinto (1979) esclareceu que a produção da ideia é dialética, 

mas a expressão da ideia é formal. Não se pode confundir o emprego formal do 

pensamento com a sua gênese. Ou seja, é necessário exprimir em termos formais, 

segundo raciocínios formalizados, aquilo que é pensado em caráter dialético. Assim, o 
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enunciado da dialética tem de ser feito por via formal, por imposições de ordem 

semântica e semiótica; o que é pensado dialeticamente tem que ser dito formalmente, 

pois se acha subordinado às categorias da linguagem, que são formadas por força de sua 

constituição social, de sua função como instrumento criado pelo homem para a 

comunicação com os seus semelhantes51.  

 

Uma vez colocado o método de pesquisa, é preciso posicionar a teoria que dará 

base aos conceitos que preencherão as categorias de análise, que aqui se refere à teoria 

materialista histórica. Corroborando com Tavares (2008), o materialismo histórico 

reflete a realidade objetiva na ordem da sucessão histórica que lhe é próprio; portanto, o 

método materialista dialético é, pois, também histórico. Parte-se das práticas sociais, 

que são as bases do conhecimento teórico. 

Nessa perspectiva, as reflexões desenvolvidas neste trabalho consideraram 

algumas premissas. A primeira delas é que o modo como os seres humanos se 

relacionam para a produção e reprodução da sua existência material condiciona a vida 

em todas as suas dimensões. A partir das contradições inscritas nessa relação é que são 

deflagradas as lutas de classes travadas no seio da sociedade capitalista. Torna-se 

necessário, portanto, explicar a consciência a partir das contradições da vida material, 

do conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações sociais de 

produção (MARX, 2009).  

Para a realidade analisada, consideramos também os aportes de Oliveira (2007) 

que chamou atenção de que o foco das análises deve centrar nas relações sociais de 

produção, na luta de classes em relação à produção de mais valia e da apropriação 

privada dos meios de produção. Nesse sentido, ao se debruçar sobre os estudos 

agrários, é de suma importância ter o olhar atento à apropriação privada da terra e às 

transformações em curso no campo. O autor também apontou o materialismo histórico 

como teoria presidida pelos conceitos de modo de produção, que se realiza numa 

                                                           
51 “Tudo o que o homem cria é formal; dialético é aquilo que pertence ao processo autônomo e absoluto 

da realidade. [...] o surgimento da necessidade da expressão, por via linguística, é um acontecimento 
histórico ocorrido no curso da formação da racionalidade humana, como consequência de haver o 
homem alcançado um grau do processo de formação de si no qual adquire, como atributo a partir daí 
essencial, a capacidade de comunicação. Por isso as leis que presidem a formação da racionalidade, 
sendo aquelas comuns a toda a realidade em evolução, não podem deixar de ser dialéticas, enquanto as 
que governam a expressão linguística do pensamento, sendo esta última uma criação humana, são 
derivadas das primeiras, qualitativamente distintas. Assim, as leis do raciocínio formal explicam-se 
mediante as do pensamento dialético, enquanto o inverso seria impossível” (VIEIRA PINTO, 1979, 
p.184-5). 
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formação social, não homogênea, sob uma conjuntura que é fundamentalmente política, 

devendo-se considerar os processos em movimento. 

Outra premissa que nos orientou é a de que nesse caminho de construção de 

conhecimento há três grandes correntes teóricas, no âmbito materialista histórico, que 

versam sobre o modo de produção capitalista no campo brasileiro e sobre o destino dos 

camponeses – entendidos como os sujeitos da classe camponesa ou do campesinato –, 

que influenciaram e ainda influenciam as ciências humanas, entre elas a Geografia e, 

portanto, a Geografia Agrária.  

A primeira delas refere-se à totalidade - ou como a sociedade capitalista se 

estruturou para a produção e reprodução da sua existência. Essa corrente considerou que 

a gênese do capitalismo se deu no interior do feudalismo e que haveria necessidade de 

uma evolução social passando por todos os modos de produção até se alcançar o 

socialismo. Haveria, portanto, a permanência/reminiscência das relações feudais no 

campo brasileiro, a exemplo da presença de camponeses e latifúndios52, um dualismo 

que evoluiu na medida em que o capitalismo penetrou/adentrou o campo. Portanto, 

deveriam ser extintas essas classes na medida em que a contradição capital-trabalho 

fosse superada, sendo a classe proletária aquela revolucionária e a reforma agrária teria 

importância para o avanço do capitalismo no campo. 

A segunda corrente, que nasceu da crítica à primeira, discordou da existência do 

feudalismo no Brasil e voltou-se às realidades históricas da formação econômico-social 

concreta. O argumento é de que o processo de modernização da agricultura através dos 

progressos técnicos levaria à extinção dos camponeses por dois caminhos: a 

modernização da agricultura levaria parte dos camponeses a se endividarem e perderem 

suas terras para o pagamento de dívidas, tornando-se proletários de fazendas (enquanto 

empresas rurais modernas capitalistas); e outra parte dos camponeses acumularia capital 

nesse processo de modernização, tornando-se pequenos capitalistas, sendo a reforma 

agrária também instrumento importante nesse processo. Aí estaria, portanto, o que 

Lênin53 definiu como diferenciação interna do campesinato provocada pelas 

contradições de sua inserção no mercado capitalista. Essa corrente seguiu com 

Kautsky54 e, no Brasil, Caio Prado Júnior55, José Graziano da Silva56 e Ricardo 

Abramovay57.  

                                                           
52 Quatro séculos de latifúndio (GUIMARÃES, 1989). 
53 O desenvolvimento do capitalismo na Rússia (LÊNIN, 1985). 
54 A questão agrária (KAUTSKY, 1998). 
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A terceira corrente, da qual compartilho, nasceu da crítica às anteriores e refere-se 

à análise de conjuntura calçada no momento da luta de classe num determinado local. 

Partiu da compreensão de que o capitalismo se desenvolveu de forma contraditória, 

combinada e desigual, discordando do evolucionismo social e afirmando que ao mesmo 

tempo em que o capitalismo avança no campo produzindo relações sociais de produção 

especificamente capitalistas, também re-produz igual e contraditoriamente relações não 

capitalistas de produção. Dessa forma, a produção não-capitalista (camponesa) tem sua 

reprodução no interior do capitalismo, de forma a realimentar permanentemente a 

acumulação primitiva de capital e sua reprodução ampliada. Essa compreensão, 

desenvolvida por Rosa Luxemburgo, é referência fundante dos trabalhos de José de 

Souza Martins e Ariovaldo Umbelino Oliveira, sendo: 

 

Considerada historicamente, a acumulação de capital é o 
processo de troca de elementos que se realiza entre os modos de 
produção capitalista e os não capitalistas. Sem esses modos, a 
acumulação de capital não pode efetuar-se. Sob esse prisma, ela 
consiste na mutilação e assimilação dos mesmos, e daí resulta 
que a acumulação do capital não pode existir sem as formações 
não-capitalistas, nem permite que estas sobrevivam a seu lado. 
Somente com a constante destruição progressiva dessas 
formações é que surgem as condições de existência da 
acumulação do capital (LUXEMBURGO, 1985, p. 285). 
 

Nesse movimento, a re-criação camponesa garante a acumulação primitiva de 

capital e, portanto, a re-criação da burguesia. Além disso, a classe camponesa, entendida 

como classe da sociedade capitalista, reproduz trabalhadores/proletários para a o modo 

capitalista de produção e acaba por garantir alimentos a baixo custo aos trabalhadores 

urbanos para sua a re-produção.   

É importante também definir que conceitos contribuíram para a nossa reflexão. Na 

busca por compreender a realidade abordada, que articula diferentes sujeitos e 

dimensões, foram fundamentais a essa pesquisa os conceitos que alimentam as 

categorias: território, identidade, lutas sociais, campesinato e terras de uso comum. 

Ressalte-se que a centralidade da análise se deu a partir do território e de sua relação 

com as demais categorias.  

                                                                                                                                                                          
55 A questão agrária no Brasil (PRADO Jr, 1979). 
56 A nova dinâmica da agricultura brasileira (GRAZIANO DA SILVA, 1996). 
57 Paradigmas do capitalismo agrário em questão (ABROMOWAY, 1992). 
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Assim sendo, a revisão teórica buscou coerência com o método materialista 

dialético e com os objetivos da pesquisa, no âmbito da Geografia Agrária. Tal revisão 

balizou a reflexão dialógica com a realidade concreta analisada, cujo foco priorizou as 

dinâmicas territoriais engendradas pelas relações sociais de produção, as lógicas de 

apropriação da terra no âmbito da luta de classes e o papel assumido pelo Estado. 

Cabe destacar que, no âmbito do campo brasileiro, onde nossa pesquisa se insere, 

Oliveira (2005) alertou também sobre a necessidade de os estudos agrários 

considerarem a forma como estrutura fundiária, propriedade privada da terra e 

produção capitalista se articulam. De um lado, o Estado nacional tem priorizado o 

apoio à agricultura industrial capitalista de exportação; de outro, os camponeses lutam 

para entrar na terra, a partir de movimentos e iniciativas variadas. Lutam, pois, pela 

liberdade e autonomia frente ao Estado nacional e à sociedade capitalista, ou seja, lutam 

para serem camponeses livres.  

Nessa perspectiva teórica, Oliveira (2004) propôs que o processo de 

desenvolvimento do modo capitalista de produção no Brasil deve ser compreendido 

como desigual, contraditório e combinado. Pois, ao mesmo tempo em que avança, 

reproduzindo relações especificamente capitalistas no campo brasileiro, produz também, 

igual e contraditoriamente, relações não capitalistas de produção, como as camponesas, 

por exemplo.  

Colocadas tais premissas, discorremos a seguir sobre os conceitos a partir dos 

quais partiram nossas considerações na compreensão do território, dada a sua 

centralidade em nossa análise, e sobre sua relação/articulação às demais categorias. 

 

 

Território, territorialização e territorialidade 

 

O conceito de território guarda significados diferenciados para as diferentes 

ciências humanas. Em sua obra, Haesbaert (2007) apontou como o conceito de território 

é amplamente utilizado nas ciências humanas, a exemplo da Ciência Política 

(especialmente no que se refere ao Estado) e da Antropologia (sobretudo em relação às 

sociedades tradicionais, com vínculos espaciais mais pronunciados). Nessa perspectiva, 

o território é definido por Ellen Woortmann (1994)58, no âmbito da Antropologia, como 

                                                           
58 Essa definição se aproxima daquela mencionada na obra de Engels, em que, na gens, era condição de 

sua existência que seus membros, ou os de uma determinada tribo, estivessem reunidos no mesmo 
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território de parentesco59. Aqui, buscamos compreendê-lo no âmbito da Geografia, 

campo onde desenvolvemos nossa análise.  

Haesbaert (2007) ressaltou a confusão conceitual que existe em relação a espaço e 

território. Raffestin (1983) destacou que, por tê-los usado sem critério, os geógrafos 

criaram grandes confusões em suas análises, privando-se de distinções úteis e 

necessárias. O autor ressaltou, ainda, que nas últimas décadas foram feitos esforços no 

sentido de se conceder um estatuto de noção ao espaço e um estatuto de conceito ao 

território, sendo que o estatuto de conceito permite uma formalização e/ou uma 

quantificação mais precisa do que o estatuto de noção.  

Inicialmente, é importante considerar que a prática social se dá no espaço. O 

espaço, fragmentado, é considerado como lugar e meio da prática social, produto social 

e histórico, político e ideológico (LEFEBVRE, 2008). Por sua vez, Raffestin (1983) 

apontou que espaço e território não são termos equivalentes. Para ele, o espaço é 

anterior ao território; é a realidade inicial para a produção do território, o qual é a cena 

do poder e o local onde ocorrem as relações. Nesse sentido, o autor fez referência, em 

concordância dentro de sua interpretação, a um trecho da obra de Lefebvre acerca do 

mecanismo de passagem do “espaço ao território: A produção de um espaço, o território 

nacional, espaço físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e 

fluxos que aí se instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e 

bancários, autoestradas e rotas aéreas etc." (LEFEBVRE,1978, apud RAFFESTIN, 

1983, p. 143). 

Ao mesmo tempo, Raffestin considerou que não há política somente no Estado, 

pois o poder político existe em toda forma de organização; a dimensão política está em 

                                                                                                                                                                          
território e exclusivamente nele habitassem. A fixação de residência, somente adquirida por volta da 
fase média da Barbárie, alterou-se com a mobilidade e mutabilidade devidas ao comércio, à mudança de 
atividade e à troca de posses das terras advindas com a revolução econômica e com a consequente 
diferenciação social – alterando interesses e necessidades no que veio a culminar com a civilização. O 
autor também apontou que as antigas associações gentílicas eram constituídas e mantidas por laços de 
sangue e pela ligação de seus membros com um dado território. Essa foi, inclusive a base de 
constituição do Estado, com a organização de seus súditos segundo um território, porém com 
mobilidade em seu interior, independente da gens ou tribo a qual pertenciam. 

59 Na elaboração de Woortmann (1994), para o campesinato, a terra expressa os princípios culturais 
família e hierarquia, é a concretude da descendência e o casamento é a prática que a reproduz. Mas não 
é qualquer terra que é patrimônio, mas sim a terra ancestral, que deve ficar na família. Segundo a 
autora, essa matriz ideológica pode ter vindo da tradição romana, do patrimônio indiviso. Outra tradição 
europeia previa a partilha igualitária da terra, o que não significa que esta fosse mercadoria, já que 
mesmo partilhada, ela pertencia à linhagem. Igualitarismo não significava individualismo. Ambas as 
tradições eram patrilineares, o que se observa no campesinato ocidental atual. A terra é o domínio do 
parentesco no duplo sentido: é um território onde se reproduzem as relações de parentesco e é um 
território sobre o qual se exercem a dominância do parentesco. Assim, é um espaço criado e recriado 
pela memória, onde genealogia se funde com a história-mito fundante da identidade.  
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toda ação. Desse modo, toda geografia humana é uma geografia política. Ele criticou a 

geografia política clássica, que vê o poder territorial hierarquizado e centralizado no 

Estado, e a naturalização das relações e organizações humanas. Além disso, discordou 

de autores como Ratzel e seus discípulos e aproximou-se da concepção de poder 

foucaultiana. Assim, o autor considerou que o poder não é único e unidimensional.  

Nessa perspectiva, Raffestin (1983) recuperou outras escalas presentes nas 

relações de poder, afirmando que ele é exercido, não adquirido. As relações de poder 

não são externas a outras relações (sociais, econômicas, entre outras); são intrínsecas a 

elas. O poder é, portanto, algo relacional, multidimensional e imanente, vinculando-se 

ao espaço/tempo. Suas relações são intencionais e não subjetivas, portanto, objetivas. E, 

em geral, dissimétricas. Ademais, não é algo hierárquico, visto que os grupos 

subalternos também possuem poder. Ele acrescentou que o poder está intimamente 

vinculado à energia e à informação, as quais manipulam os fluxos. Ou seja, em toda 

relação de poder, há simultaneamente energia e informação60.  

Nas considerações de Raffestin (1983), a origem do poder e de suas relações está 

no trabalho. Assim sendo, o poder surge de baixo. As relações de poder se traduzem por 

malhas, redes e centralidades, as quais constituem suas categorias invariáveis. Deve-se 

ter em conta que a rede é flexível, móvel e inacabada – um instrumento de poder e 

imagem do poder dos sujeitos dominantes. Essa rede adapta-se às variações espaciais e 

temporais, sendo assim, instrumento ideal do poder. Não obstante, a rede não é um 

organismo vivo, nem se reproduz arbitrariamente, devendo ser decifrada através de sua 

história, de seus territórios, de seus modos de produção e de suas técnicas.  

Portanto, o território, na perspectiva do autor, refere-se a um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e/ou informação, e que, por consequência, revela 

relações marcadas pelo poder. Assim, o espaço antecede o território que se forma a 

partir do espaço, sendo “o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático 

(ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um espaço concreta 

                                                           
60 Neste âmbito, a informação não é limitada, nem aditiva; na maioria dos casos, ela se degrada com o 

tempo. A informação é constituída por mensagens, as quais são transmitidas por sinais, que podem ser 
linguísticos ou não-linguísticos. Para o autor, a eliminação das diferenças culminaria na destruição da 
informação. Já a energia é limitada, aditiva, divisível e degradável. A possibilidade do exercício do 
poder se relaciona à energia e à informação, as quais dependem da massa demográfica e da circulação. 
Ele também salientou que a discriminação espacial impõe relações dissimétricas, resultando em 
diferenciações no acesso à energia e à informação. Sobre a mídia, o autor considerou que ela não é um 
poder, mas um instrumento do poder combinado em estratégias (RAFFESTIN, 1983). 
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ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator "territorializa" o espaço” 

(RAFFESTIN, 1983 p.143)61.  

Nesse ponto, Lefebvre aportou que as representações têm origem no vivido, no 

imediato, que detém as singularidades, o diferente, as possibilidades. As representações 

não são simples fatos, nem resultados compreensíveis por sua causa; também não são 

simples efeito. Não são nem falsas, nem verdadeiras, mas, simultaneamente, falsas e 

verdadeiras: verdadeiras como respostas aos problemas reais e falsas na medida em que 

dissimulam objetivos reais (LEFEBVRE, 1983, p.62). Toda realidade é mais rica do que 

a representação que dela se possa ter. Contudo, essa representação deve ser entendida 

ligada às práticas sociais e ao contexto no qual se insere. Nesse movimento, Lefebvre 

realiza o deslocamento da representação para o âmbito da ação, tirando-a da esfera 

exclusiva do pensamento. 

Haesbaert (2009, p. 104-105) chamou atenção de a análise territorial tem o foco 

centralizado na espacialidade das relações de poder – quanto à forma como é exercido e 

o que é produzido –, envolvendo desde as relações econômico-políticas até o poder 

simbólico. O espaço poderia ser concebido, em alguns casos, como imaterialidade, a 

partir de um certo cruzamento entre o percebido das representações do espaço e o 

vivido-simbólico dos espaços de representação (na linguagem lefebvriana). Já o 

território, além de seu foco ser colocado sobre uma das dimensões fundamentais do 

espaço - a dimensão política, que envolve as relações de poder -, não se poderia admitir 

sua existência sem o momentum da materialização através de algum tipo de prática 

social.  

Buscando compreender os sentidos e as correntes teóricas, Haesbaert (2007)62 

agrupou as diversas concepções de território dentro de dois grandes referenciais 

teóricos:  

                                                           
61 Raffestin (1983, p. 144) acrescentou que “para um marxista, o espaço não tem valor de troca, mas 

somente valor de uso, uma utilidade. O espaço é, portanto, anterior, preexistente a qualquer ação. O 
espaço é, de certa forma, "dado" como se fosse uma matéria-prima. Preexiste a qualquer ação. "Local" 
de possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática dos 
quais será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção de dele se apoderar. 
Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço. 
Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder. Produzir 
uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle, portanto, mesmo se isso 
permanece nos limites de um conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 
representação revela a imagem desejada de um território, de um local de relações”. 

62 Embora o autor trabalhe numa perspectiva teórica diferente da nossa e acabe por reafirmar uma 
dicotomia entre material-imaterial, que não condiz com a compreensão do território como totalidade, 
sua obra aporta elementos relativos ao percurso da conceituação de território, sobretudo na Geografia, 
que consideramos importantes trazer à análise. 
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- o binômio materialismo e idealismo, onde se subdividem em uma perspectiva mais 

totalizante e em outra mais parcial acerca do vínculo sociedade-natureza; ou das 

dimensões sociais privilegiadas (econômica, política e/ou cultural);  

 - a historicidade do conceito, que comporta dois sentidos: a primeira refere-se a sua 

abrangência histórica, tratando-se de um componente ou condição geral de qualquer 

sociedade, ou está historicamente circunscrito a determinados períodos ou grupos 

sociais; a segunda perspectiva diz respeito ao caráter mais absoluto ou relacional, sendo 

físico-concreto como coisa/objeto, a priori em sentido kantiano, ou social-histórico, 

como relação. 

Na perspectiva materialista, segundo Haesbaert (2007), a ligação entre território e 

natureza é explícita. Há compreensão, de que o território se refere a uma porção da 

natureza sobre a qual uma determinada sociedade reivindica e garante seu permanente 

acesso, controle e uso da totalidade ou de parte dos recursos. Assim, o território torna-

se, antes de mais nada, uma fonte de recursos – meios materiais de existência. Trata-se, 

continuou o autor, de uma concepção muito influenciada pela experiência territorial de 

sociedades mais tradicionais, cuja principal fonte de recursos vem da natureza, e cuja 

territorialidade carrega marcas profundas de ligação com a terra no sentido físico do 

termo. Sob influência do marxismo, que foi mais difundido na Geografia, tem-se nas 

relações econômicas, ou de produção, a sua centralidade e, segundo Haesbaert (2007), é 

incorporado ao embate existente entre as classes sociais e à relação entre capital e 

trabalho.  

Já numa perspectiva idealista, Haesbaert (2007) apontou que o território se refere 

à incorporação de uma dimensão ideal ou apropriação simbólica; tem-se, assim, a 

perspectiva ideal-simbólica do território. O autor enfatizou que, na Geografia, a 

dimensão cultural é melhor apreendida por meio de concepções como lugar e paisagem, 

de forma que a leitura cultural ou simbólica é minoritária63. Ele destacou autores que 

trabalharam com essa concepção, em que o território, como dimensão espacial dessas 

relações, detém uma função social e simbólica64. Houve, conforme Haesbaert (2007), 

                                                           
63 Segundo Claval (1999), numa perspectiva de realidade “ideal”, o território incide sobre a construção de 

símbolos e representações efetivamente presentes nos trabalhos dos geógrafos, desde pelo menos o 
período entre as duas guerras. Contraposta à configuração dos territórios (realidade físico-material) 
nacionais, a forte relação que as sociedades estabelece com os lugares em que vivem e os símbolos que 
eles encarnam abrange da escala de nação até a de lugar.  

64 O autor fez menção a Bonnemaison e Cambrezy, que consideraram que a lógica territorial cartesiana 
moderna, voltada ao “quebra-cabeça” dos Estados-nações, sem admitir sobreposições, acaba por dar 
pouca ênfase aos fluxos. Ambos apontaram também que o pertencimento ao território implica a 
representação da identidade cultural, supõe redes múltiplas, inscreve-se nos lugares e caminhos, 
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uma revalorização da dimensão local e o território reforça sua dimensão enquanto 

representação - valor simbólico, tido, primeiramente, como um valor. É destacada, nessa 

corrente, a necessidade que toda sociedade humana possui de estabelecer forte relação 

com seu espaço de vida, pelo qual se tem afeto, tratando-se, pois de um território 

cultural que precede o território político e econômico. Como exemplo, os autores dessa 

corrente teórica ressaltam os povos tradicionais, os quais tinham o território não apenas 

como fonte de recursos, mas também apropriação simbólico-religiosa, ou seja, dando 

ênfase, portanto, na natureza simbólica das relações sociais. 

Na perspectiva histórica, por sua vez, segundo Haesbaert (2007), tem-se uma 

noção de território de forma ampla, podendo ser generalizável a ponto de abranger toda 

a história humana, ou mais restrita, relacionando-se apenas a determinados contextos 

histórico-sociais. Ainda nesta corrente, tem-se também aqueles que defendem que as 

relações sociais são “espacial ou geograficamente mediadas”, sendo essa a noção mais 

ampla de território, podendo estender-se a qualquer tipo de sociedade em qualquer 

momento histórico e mesmo ser confundida com a noção de espaço geográfico. Numa 

terceira linha dessa corrente, intermediária entre as duas primeiras, o território é 

definido a partir das relações de poder mediadas pelo espaço, demandando definir o que 

se entende por poder.  

 Já a perspectiva relacional, segundo Haesbaert (2007), está presente também na 

concepção materialista de Maurice Godelier, que se refere às formas de propriedade de 

um território onde sempre estão presentes a relação com a natureza e a dos homens 

entre si, as relações entre sociedades e no interior de cada uma delas (entre indivíduos e 

grupos). Assim, o autor chega à última concepção, por ele agrupada, em que o território 

envolve seu caráter absoluto (como coisa concreta) e relacional (fruto das relações 

sociais de poder). Aqui, destacou o autor, que há os materialistas mecanicistas que 

afirmam que o território se restringe à base espaço-material sobre a qual se reproduz a 

sociedade, e os materialistas dialéticos, que consideram que o território tem como um de 

seus componentes essenciais o conjunto de relações sociais. Nesse sentido, o autor 

destacou que se deve ter cuidado para não se sobrevalorizar o território como relação 

social e menosprezá-lo como a base material que envolve essas relações, sem 

determinismos e como condição de constituinte indissociável, ou se estaria 

“desgeografizando” o conceito. 

                                                                                                                                                                          
ultrapassando os “blocos de espaço homogêneo e contínuo” (BONNEMAISON e CAMBRÈZY, 1996 
apud HAESBAERT, 2007, p.50). 
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O autor mencionou ainda: a existência de uma tradição teórica, que ele considerou 

já ultrapassada, da dimensão natural-biológica do território (que nasce da 

territorialidade dos animais); de outra tradição, muito presente, que prioriza as relações 

de poder, a condição política, e é ligada principalmente ao Estado-nação moderno; da 

tradição que privilegia a dimensão simbólico-cultural; e uma última que prioriza a 

dimensão econômica.  

O autor ressaltou que, comumente, aparecem juntas as discussões de domínio 

político sobre o espaço e de interesse econômico, sendo também recorrentes as 

discussões acerca do ordenamento e gestão territorial, que não se restringem ao Estado, 

incluindo, pois, as grandes corporações econômicas. Dessa forma, segundo o autor, é 

importante trabalhar o território em uma interação entre as múltiplas dimensões sociais, 

numa visão integradora do espaço social em suas diversas perspectivas (próximo ao que 

o conceito de região desempenhou outrora na Geografia). 

A partir dessas perspectivas, Haesbaert (2007) destacou que o território se define 

antes de tudo com referência às relações sociais, em sentido amplo, sendo que estas são 

sempre, também, relações de poder. O território envolve, pois, a integração entre 

diferentes dimensões sociais. Para Haesbaert (2007), o território é relacional no sentido 

de incorporar um conjunto de relações sociais e também por envolver uma relação 

complexa entre processos sociais e espaço material (primeira ou segunda natureza em 

Marx). Além disso, território não significa, na sua compreensão, simplesmente 

enraizamento, estabilidade, limite ou fronteira. Justamente por ser relacional, inclui 

também movimento, fluidez e conexões. Como relação social, uma de suas 

características mais importantes é a sua historicidade, em que, mesmo sendo o território 

um constituinte de todo grupo social em qualquer período histórico, é necessário 

delimitá-lo na especificidade de sua caracterização. 

Caminhar em um ou outro sentido, entre aqueles aqui expostos, vai depender, 

sugeriu o autor, da filiação filosófica do pesquisador. Haesbaert ressaltou que em uma 

concepção marxista, dentro do “materialismo histórico e dialético”, tem-se uma noção 

de território que privilegia sua dimensão material, sobretudo no sentido econômico, 

situada historicamente, e que se define a partir das relações sociais nas quais se encontra 

inserido; ou seja, tem um sentido claramente relacional, envolvendo, portanto, relações 

de poder.  

A essas colocações, acrescento a não exclusão, ou negação, da dimensão cultural, 

fundamental para se compreender o campesinato, por exemplo. Ou seja, dizer que o 
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materialismo histórico e o materialismo dialético privilegiam a dimensão econômica em 

sua análise não quer dizer que tal análise negue ou negligencie as demais dimensões que 

compõem a totalidade do território. 

Por fim, Haesbaert (2007) salientou que compreender o território é fundamental 

para se compreender a territorialidade e a desterritorialização. A primeira como 

qualidade específica e a segunda como exclusão ou precarização socioespacial 

promovida por um sistema econômico altamente concentrador, que é o principal 

responsável pela desterritorialização. Como destacou o autor, as “sociedades holistas” 

(alinhando-se a Dumont), como as indígenas e as camponesas, têm uma experiência 

total do espaço, que associam território à terra em seu sentido mais amplo.  

Na compreensão de Haersbaert (2007), há aí duas perspectivas de 

desterritorialização: uma primeira dos camponeses, associada à exclusão do acesso à 

terra, que tem um sentido, sobretudo econômico; e uma outra, dos indígenas, em que 

esse processo não se fundamenta tanto pela exclusão do acesso à terra enquanto meio de 

produção, mas sim em um nível simbólico-cultural, que expressa as referências 

territoriais de sua cultura. Segundo o autor, o território para os indígenas é ao mesmo 

tempo um espaço de reprodução física e de referências simbólicas, que possibilita a 

manutenção de sua identidade cultural. Por isso, o autor considera que se tem nesses 

casos a experiência total do espaço. Uma questão que se coloca para a nossa análise é a 

que interroga se as comunidades camponesas, cuja prática social está alicerçada nas 

tradições, também poderiam ser assim interpretadas, ainda que subordinadas e 

dependentes da sociedade mais ampla, diferentemente dos indígenas, e, em muitos 

casos, dos quilombolas. 

Quanto à territorialização, Haesbaert (2004) apontou como um conjunto das 

múltiplas formas de construção/apropriação concreta e/ou simbólica do espaço social, 

em sua interação com elementos como o poder (político/disciplinar), os interesses 

econômicos, as necessidades ecológicas e o desejo ou a subjetividade. Nas colocações 

de Campos e Krahl (2006), o conjunto de práticas e suas expressões materiais e 

simbólicas, capazes de garantir a apropriação e permanência de um dado território para 

um grupo humano, caracterizam a(s) territorialidade(s). A territorialidade refere-se, 

portanto, às relações de poder e à ocorrência pertinente da ação, em múltiplas escalas, 

que promove fixação, separação, uso e posse - um elo entre o ator e o objeto decorrente 

das marcas objetivadas de busca do domínio sobre o espaço. A territorialidade deriva de 

ações sociais e se associa às concepções de domínio e uso, englobando uma construção 
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a partir do estabelecimento de vínculos, cujo objeto do vínculo é dominar uma extensão 

ou dela participar.  

Nesse ponto retornamos a Raffestin (1983), que considerou a necessidade de se 

delimitar o território, pois a noção de tessitura exige/implica em limites. A tessitura é 

sempre um enquadramento do poder, definindo fronteiras ou limites, poderes e escalas, 

elementos inter-relacionados na dinâmica territorial. Já o ponto (ou nodosidade) é a 

expressão de um ego, individual ou coletivo. As nodosidades propiciam o surgimento 

de relações de poder entre os lugares centrais e as demais localidades.  

De acordo com Raffestin (1983), a multidimensionalidade do “vivido territorial” 

pelos membros de uma coletividade é refletida pela territorialidade. Assim, a 

territorialidade procede de uma problemática relacional expressa pelo sujeito (desde que 

pertença a uma coletividade) em uma relação (particular, definida por uma forma e um 

conteúdo, e que necessita de mediatos) com a exterioridade (uma "topia", um lugar, mas 

também um espaço abstrato, como um sistema institucional, político ou cultural, por 

exemplo). A partir dessa construção, o autor apontou que a territorialidade pode ser 

definida como “um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional 

sociedade—espaço—tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível 

com os recursos do sistema” (p. 160).  

Ou seja, as territorialidades são conjuntos de relações mediatizadas que derivam 

do sistema sociedade-espaço-tempo e se associam à organização do espaço, sendo 

dinâmicas, pois seus elementos constituintes variam no tempo. Portanto, a 

territorialidade é sempre uma relação e se manifesta em todas as escalas, vinculando-se 

às coletividades e à esfera do vivido. O autor afirmou ainda que toda relação depende de 

delimitações e que o limite é um sistema sêmico usado pelas coletividades para marcar 

o território. Os limites são informação que estrutura o território, que, por sua vez, é 

produto dos atores sociais (RAFFESTIN,1983).  

Nesse sentido, toda apropriação possui limites, os quais expressam as relações de 

poder, sendo que todas as relações do território são relações de poder. A mudança na 

estrutura de poder implica, portanto, em mudanças nos quadros territoriais. Por 

conseguinte, altera-se a tessitura dos territórios, a qual se relaciona diretamente com o 

modo de produção. Sendo assim, quando há modificações no poder, ocorre uma 

mudança de escala na estrutura territorial. A funcionalização e a disfuncionalização 

afetam o território e suas fronteiras. As tessituras permanecem; porém, são 

reorganizadas (RAFFESTIN,1983).  
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Raffestin (1983) trouxe outro elemento fundamental para nossa análise ao apontar 

que as organizações econômicas almejam a anulação dos obstáculos territoriais, 

buscando a isotropia nos territórios. Já as organizações políticas aderem à anisotropia, 

porque procuram subdividir/recortar o território, para melhor controlá-lo. Portanto, os 

interesses das organizações políticas e econômicas são contraditórios. Não obstante, a 

organização territorial é dependente do modo de produção. Sob a égide do modo 

capitalista de produção, procura-se proporcionar maior mobilidade aos territórios, em 

virtude da necessidade de reprodução [ampliada] do capital e da aceleração de seu 

tempo de giro. Para o geógrafo francês, o poder político imita o poder econômico; o 

Estado imita o capital. Assim, o Estado busca a unidade e a uniformidade, substituindo 

a diversidade pela generalidade.  

Dessa forma, neste trabalho utilizamos o território como o conceito geográfico 

central de aproximação da realidade, no conjunto do seu movimento, a partir da análise 

de sua forma/conteúdo em transformação no espaço/tempo. O conceito de território está 

aqui alinhado com o de Raffestin (1983), como produto das relações sociais marcadas 

pelo poder que se estabelecem no espaço ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, 

entendemos que o modo como os seres humanos se relacionam para produção e 

reprodução da sua existência material condiciona a vida em todas as suas dimensões 

(MARX, 2009), estando, portanto, na centralidade do território, que é relacional, com 

fluxos e movimentos, e tendo historicidade. 

Acerca da territorialização, ela está aqui entendida como processo que se dá com 

o momentum da materialização, através de algum tipo de prática social em que os 

sujeitos se apropriam de um recorte espacial, concreta ou abstratamente (por exemplo, 

pela representação), "territorializando" o espaço (numa linguagem raffestiana). O 

inverso, a desterritorialização, ocorre quando há exclusão socioespacial (HAESBAERT, 

2007), promovida, no atual contexto, sobremaneira, pelo modo capitalista de produção. 

Sendo o território um constituinte de todo grupo social, em qualquer período 

histórico, é necessário delimitá-lo na especificidade de sua caracterização 

(HAESBAERT, 2007). Com isso, as territorialidades são aqui compreendidas como: 

conjuntos de relações mediatizadas que derivam do sistema sociedade-espaço/tempo de 

forma dinâmica (RAFFESTIN, 1983). É sempre uma relação e se manifesta em todas as 

escalas, vinculando-se às coletividades e à esfera do vivido. 
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Território, identidade territorial, lutas socioterritoriais – aportes na Geografia Agrária 

 

No âmbito da Geografia Agrária, na qual nossa análise se realiza, há aportes 

fundamentais para se compreender as lutas no contexto do campo. Oliveira (1988, p.109 

apud BOMBARDI, 2004) destacou a importância e a centralidade do território como 

conceito chave dessa análise em que: “as transformações temporais encontram sua 

consolidação nas transformações espaciais”. Assim sendo, o espaço materializa as 

relações no decorrer do tempo, tornando-se então território.  

Nos apontamentos de Bombardi (2004), o território é, portanto, materialização e 

reflexo das relações sociais, em que o tripé espaço, tempo e relações sociais, proposto 

por Raffestin (1983), tem seu elo neste último elemento. Dessa forma, a importância do 

uso do conceito de território em si está justamente nas relações sociais. Para a autora, 

isso significa dizer que a compreensão das relações sociais no campo é a base para o 

entendimento das configurações territoriais que formam as unidades territoriais (tal 

qual elaborou acerca dos bairros rurais). Essa unidade territorial é construída a partir das 

relações sociais que ali se territorializaram num espaço delimitado, que formam e 

também são formada pela identidade territorial (BOMBARDI, 2004) numa relação 

dialética.  

Bombardi (2004) concordou com Oliveira (1988, 2004) de que a agricultura 

capitalista se desenvolve em um movimento contraditório próprio do modo capitalista 

de produção, no qual, ao mesmo tempo, se desenvolve também a agricultura 

camponesa. Assim sendo, toda a contradição da sociedade em que vivemos se 

materializa no espaço, tornando-se território, sendo que essa diferença entre a fração do 

território propriamente capitalista e aquela que é fruto do trabalho camponês, mostra-se 

através de contrastantes unidades territoriais. 

Diante do exposto até aqui, fica clara a necessidade de se considerar relações 

sociais e poder e as várias dimensões da vida humana quando se fala de território, ou 

“pedaço de chão” sob domínio de um determinado grupo, ou sociedade, e comunicada 

aos demais65.  É preciso se ter em conta, também, que além dos camponeses, indígenas 

                                                           
65 Myskiw (2005) apontou que a palavra território vem do latim territorium, que deriva, por sua vez, de 

terra. Segundo o autor, o território não existe sem antes haver a apropriação concreta e/ou 
simbolicamente – via conflito ou não – de uma área (ou espaço), informando a outros seus limites, suas 
fronteiras. O autor trouxe apontamentos de Claude Raffestin (1993), de que a formação de um território 
implica comunicação em que um ator informa a outros suas intenções e o espaço que ele ocupa – o que 
evidencia a manifestação de poder e alteridade. O território é produzido (explorado ou utilizado) por 
uma formação social antagônica, com dinâmicas próprias, contendo contradições e desigualdades, 
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e quilombolas também se fazem presentes no espaço agrário brasileiro. Além disso, que 

a noção de propriedade não está necessariamente presente em todos esses grupos, bem 

como a lógica de organização social da produção mostra-se diferenciada, conforme 

desenvolveremos adiante. A princípio, indígenas e afrodescendentes não têm a 

propriedade da terra como questão para a sua reprodução social, pois suas culturas não 

separam a natureza da sociedade. E devemos lembrar que essas sociedades influenciam 

o campesinato brasileiro.  

Por outro lado, é possível que os territórios indígenas estejam mais próximos da 

noção de território-nação, o que pode também acontecer com grupos afrodescendentes 

com questões étnicas-políticas claramente colocadas; já os camponeses estariam 

inseridos e subordinados/dependentes da sociedade mais ampla, com noção de 

propriedade presente, ainda que tenham uma lógica produtiva não-capitalista e haja a 

presença, ou não, de terras de uso comum. Portanto, uma questão que se coloca é como 

se articulam os conceitos de terra de uso comum e território e se haveria diferença da 

luta por terra e por território, em constante conflito com a lógica capitalista assentada na 

propriedade privada da terra.  

Nesse sentido, retornamos aos aportes de Oliveira (2004) que propôs uma leitura 

do território a partir do modo de produção. O autor explicou que o processo de 

desenvolvimento do modo capitalista de produção no Brasil deve ser compreendido 

como desigual, contraditório e combinado, pois, ao mesmo tempo em que avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas no campo brasileiro, produz também, 

igual e contraditoriamente, relações não capitalistas de produção, como as camponesas.  

O território, por sua vez, deve ser apreendido como síntese contraditória, como 

totalidade concreta do modo de produção/circulação/distribuição/consumo e suas 

articulações e mediações supra estruturais, nas quais o Estado desempenha a função de 

regulação. O território é, dessa forma, efeito material da luta de classes travada pela 

sociedade na produção de sua existência, sociedade esta capitalista assentada em três 

classes – em concordância com Marx66 - proletariado, burguesia e proprietários de terra. 

Desse modo, são as relações sociais de produção e a lógica contínua/contraditória de 

desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração histórica específica ao 

                                                                                                                                                                          
sendo que no interior das suas fronteiras estão contidas as especificidades de cada região, inerentes à 
dinâmica geral de uma determinada sociedade, e as peculiaridades de cada lugar e tempo histórico. 
Portanto, no âmbito da geografia, o território refere-se à apropriação e domínio de um espaço 
geográfico, não se limitando somente ao Estado. 

66 O Capital, livro III, tomo 2.  
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território: este é, pois, a contínua luta da sociedade pela socialização contínua da 

natureza. Sua construção é, simultaneamente 

construção/destruição/manutenção/transformação, portanto, unidade dialética, 

contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e desenvolve (OLIVEIRA, 2004). É 

nesse movimento que a territorialização do capital pode expulsar camponeses, 

afrodescendentes e povos indígenas de seus territórios. 

Os trabalhos de Oliveira (2005) revelaram transformações importantes no campo 

brasileiro e, portanto, na dinâmica do capital sobre a terra. Para tal compreensão, é 

preciso ter em conta o papel da agricultura na economia brasileira, sobretudo na 

segunda metade do século XX, em que a industrialização passou a se desenvolver no 

país. Isso se deu no bojo de um processo de internacionalização da economia brasileira. 

no âmbito do capitalismo mundial. Por meio do mecanismo da dívida externa67.  

Na agricultura brasileira, a industrialização está relacionada ao desenvolvimento 

tipicamente capitalista, que abriu aos proprietários de terras e aos 

capitalistas/proprietários de terra a possibilidade histórica da apropriação da renda 

capitalista da terra. Isso provocou uma intensificação na concentração da estrutura 

fundiária brasileira. Portanto, tem-se como marca principal desse processo a 

territorialização do capital68, sobretudo dos monopólios, que, geralmente, atuam sob a 

forma de oligopólios e valem-se do estoque de commodities na determinação de preços 

(OLIVEIRA, 2005).  

Porém, conforme apontado anteriormente, o processo de desenvolvimento do 

capitalismo se dá, contraditoriamente, pela expansão da produção não capitalista (ou da 

agricultura camponesa). Nesta, o capital monopolista desenvolveu mecanismos para 

subordinar e apropriar-se da renda da terra produzida pelas famílias camponesas, 

transformando-a em capital. Nesse processo, o capital não tem que territorializar-se, 

necessariamente, mas monopoliza o território ocupado pelos camponeses (OLIVEIRA, 

2005). É nesse movimento combinado e contraditório que o capitalismo reproduz o 

campesinato e a acumulação primitiva de capital.   

                                                           
67 Nesse processo, os países endividados criaram condições para ampliar sua produção, sobretudo a 

industrial, mas para pagar as dívidas, eles tinham/têm que exportar, sendo que os produtos estavam 
sujeitos aos preços internacionais. Tais preços têm baixado nas últimas décadas e, por isso, esses países 
estão tendo que ampliar a produção, retroalimentando a dívida e demandando mais exportação para seu 
pagamento, logo, aumentando a oferta de produtos e continuidade de queda dos preços. Ao mesmo 
tempo, tem-se uma nova divisão social e territorial do trabalho (OLIVEIRA, 2005).  

68 Note-se que o autor se refere à territorialização do modo capitalista de produção. 
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É também no âmbito desse processo do capitalismo mundializado, como explicou 

Oliveira (2005), que ocorre a expansão das fronteiras agrícolas em busca de novas 

terras69 e a produção de produtos agrícolas de exportação no país, de que a soja é um 

exemplo. Nessa perspectiva, promove-se a alteração dos hábitos alimentares, instauram-

se políticas governamentais nesse sentido (como crédito, assistência técnica, etc.) e 

ampliam-se os conflitos de terra no campo brasileiro. Também se observa a formação de 

holdings entre empresas para a constituição de monopólios, conservando-se, em geral, a 

propriedade privada da terra nas mãos de fazendeiros brasileiros. Tal processo ocorre no 

interior do capitalismo e se baseia em acordos que envolvem Estados e empresas (as 

burguesias) e está articulado à concentração da população nas cidades, que, por sua vez 

demanda alimento. Aí está o mercado interno, abastecido, sobremaneira, pela 

agricultura camponesa70.  

Dessa forma, como demonstrou Oliveira (2005), o processo de 

internacionalização da economia brasileira revela que o desenvolvimento atual do 

capitalismo na agricultura está marcado, sobretudo, por sua industrialização, com o uso 

intensivo de máquinas e insumos químicos. Esta deve ser entendida como um processo 

de introdução do modo de produzir industrial no campo, provocando inter-relação 

intensa entre a indústria e a agricultura. Além dessa articulação, vem ocorrendo também 

o assalariamento de trabalhadores no campo, de que os “boias-frias” são exemplo. 

Entretanto, não se pode afirmar que esteja ocorrendo um domínio absoluto do modo de 

produzir industrial, com a expansão total do trabalho assalariado no campo, pois o 

capital não transforma de uma só vez todas as formas de produção. Essa transformação 

se dá de forma desigual, combinada e contraditória (OLIVEIRA, 2005).  

Ao mesmo tempo, alguns autores apontaram a ocorrência de uma modernização 

“conservadora” no campo brasileiro. Mas deve-se ter em conta que o processo de 

produzir é também um processo de consumir e que é fundamental situar esse processo 

no conjunto do país e no processo global da expansão do capitalismo monopolista. 

Nessa perspectiva, o dito progresso técnico não está amplamente generalizado no 

campo, mas sim diretamente relacionado à concentração fundiária e à realidade dos 

diferentes setores produtivos, refletindo a estrutura do consumo produtivo, conforme 

demonstrado por Oliveira (2005).  

                                                           
69 Daí a pressão dos latifundiários do país para alegalização das terras griladas, o que se expressa nas 

medidas provisórias acerca do tema editadas no governo Lula. 
70 A agricultura camponesa é responsável, na atualidade, por 70% dos produtos agrícolas consumidos no 

Brasil (IBGE, 2010). 
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O autor também demonstrou que, de fato, camponeses brasileiros têm tido a 

necessidade de vender suas terras para pagar dívidas nos bancos, dado o elevado custo 

de produção sob bases industriais. Entretanto, tal processo está longe de ser a razão 

básica de sua expropriação, uma vez que há pouco acesso a financiamentos agrícolas em 

termos percentuais de estabelecimentos no país e esse acesso ocorre, novamente, de 

forma concentrada. Além disso, o número de unidades camponesas aumentou no Brasil 

nas últimas décadas, sejam elas de proprietários, parceiros, rendeiros ou posseiros. 

Contudo, conforme apontado acima, esses camponeses encontram-se subordinados ao 

capital, que ora controla a circulação de produtos agropecuários, subordinando a 

produção, ora se instala na produção, subordinando a circulação. Consequentemente, 

ora se tem o monopólio do capital na produção, ora esse monopólio instaura-se 

sobremaneira na circulação. No Brasil, predominou o capital industrial ou comercial na 

circulação, sujeitando a renda da terra produzida na agricultura.  

Ressalte-se também que tais transformações variam conforme o contexto da 

formação socioeconômica das diferentes regiões do país, com predomínio de 

usos/atividades agropecuárias distintas nas diferentes partes do campo brasileiro. Por 

exemplo, a presença de pastagens em mais de 50% das terras ocupadas escondem a 

terra-mercadoria (equivalente de reserva de valor), base da estrutura do campo 

brasileiro71. Por outro lado, há diferenciação interna do campesinato e sua expropriação 

leva à migração e à proletarização, sobretudo dos seus filhos (OLIVEIRA, 2005).  

Deve-se destacar aqui o papel do Estado nacional na ocupação das fronteiras na 

Amazônia legal durante o regime militar, com forte presença de empresas privadas onde 

muitos camponeses e latifundiários buscaram novas terras: o primeiro para produção 

familiar; o segundo, sobretudo, para equivalente de reserva de valor. O Estado nacional 

tem priorizado o apoio à agricultura industrial capitalista de exportação de um lado, e, 

de outro, os camponeses lutam para entrar na terra com movimentos e iniciativas 

variadas ao longo da história recente do Brasil (OLIVEIRA, 2005). 

Martins (2003) salientou que deve-se levar em conta também que no Brasil, ao 

contrário de outros países, a expansão territorial do capital pretendeu se apossar da terra 

para se apossar da renda territorial viabilizada pela política de incentivos fiscais, o que 

constituiu meio de usar a renda fundiária como meio de acumulação não-capitalista de 

                                                           
71 Vale lembrar que a criação de gado bovino avança no Brasil, principalmente pelas mãos dos 

grileiros/criadores comerciantes que se tornam fazendeiros e veem a terra como equivalente de reserva 
de valor – segundo Oliveira, notas de aula/2014. 
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capital. Esse processo ocorreu em todo o país e gerou expropriação territorial do 

campesinato, ou seja, uma conflitividade não da relação capital-trabalho, mas sim do 

capital personificado pelo proprietário da terra, o que poderia ser encarado em termos 

do regime jurídico da propriedade fundiária e de sua obsolescência.  

Ao mesmo tempo, na compreensão do autor, trata-se de um conflito que dura o 

tempo de consumação do acesso à terra, ainda que não possa levar a existência da classe 

em si, para si. Assim como a manutenção dos fatores de produção – terra, trabalho e 

capital –, como um único agente de produção, não permitem ao camponês saber 

exatamente onde está sendo lesado, ou de onde sai sua contribuição como produtor de 

mais-valia (MARTINS, 2003). 

No tocante à posse da terra, Oliveira (1991) chamou atenção para o fato de que no 

próprio processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no país, no que 

se refere à agricultura, foi o próprio capital que, em consequência da crise do trabalho 

escravo, instituiu a apropriação camponesa da terra. O que significa dizer que a 

apropriação camponesa da terra é fruto das contradições e da lógica do próprio capital, 

ou seja, da história atual do capitalismo no Brasil.  

Martins (1979) elucidou que a produção capitalista de relações não capitalista 

expressa: 

não só uma forma de reprodução ampliada do capital, mas 
também a reprodução ampliada das contradições do capitalismo 
– o movimento contraditório não só de subordinação de relações 
pré-capitalistas, mas também de criação de relações antagônicas 
e subordinadas não capitalistas. Nesse caso (...), cria a um só 
tempo as condições de sua expansão, pela incorporação de áreas 
e populações às relações comerciais, e os empecilhos à sua 
expansão, pela não mercantilização de todos os fatores 
envolvidos, ausente o trabalho característico assalariado. (...) tal 
produção capitalista de relações não capitalistas se dá onde e 
enquanto a vanguarda da expansão capitalista está no comércio 
(MARTINS, 1979, p.21). 
 

Dessa forma, o capital cria relações de produção não-capitalistas com vistas a 

garantir a sua expansão naqueles lugares ou setores da economia em que a produção 

social se vincula ao modo capitalista de produção através de relações comerciais. O 

processo da formação econômico-social-capitalista compreende diferentes e 

contraditórios momentos articulados entre si: em um deles, tem-se a produção de 

mercadorias e mais-valia sob o modo especificamente capitalista; noutro, tem-se a 

circulação de mercadoria subordinada à produção; e, em outro a produção subordinada 
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à circulação. Os vínculos com o modo de produção capitalista dão-se, neste caso por 

meio da troca. É por aí que se estabelece a articulação entre eles, porém como partes de 

um único processo, mesmo quando disseminados por espaços diversos. Tem-se, 

portanto, a premissa de que a mercadoria dá um caráter mundial ao capitalismo em 

diferentes ritmos e formas de disseminação (MARTINS, 1979).  

 Martins (1981) demonstrou que, na medida em que o produtor preserva a 

propriedade da terra e nela trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, valendo-se 

unicamente do trabalho familiar, ao mesmo tempo em que cresce a sua dependência em 

relação ao capital, o que se tem não é a sujeição formal do trabalho ao capital. O que 

esta relação indica, pois, é que há sujeição da renda da terra ao capital. Oliveira (1991) 

acrescentou que o desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo se dá 

primeiro e fundamentalmente pela sujeição da renda da terra ao capital, quer pela 

compra da terra para exploração ou venda, quer pela subordinação da produção do tipo 

camponês. A partir da sujeição da renda da terra, o capital sujeita também o trabalho 

que se dá na terra.  

 Em relação ao campesinato brasileiro, Martins (1979) trouxe considerações 

importantes acerca do contexto em que se encontra/constitui o campesinato brasileiro - 

classe em formação. Entre elas, merecem destaque: sua gênese, que tem sua origem nos 

nativos (índios), nos africanos trazidos ao Brasil como escravos e nos imigrantes72; sua 

diferenciação interna; a posse camponesa da terra, considerando a forma na qual a 

apropriação privada de terras ocorreu no Brasil e sua relação com a estrutura fundiária 

no país; as transformações no campo brasileiro, tendo-se em conta que não houve 

feudalismo, mas sim uma produção capitalista que contou com a escravidão; e a lógica 

rentista que vigora sobre a terra – enquanto equivalente de capital - por parte das 

oligarquias agrárias brasileiras. 

Nas considerações de Martins (1981), o campesinato brasileiro luta para entrar na 

terra, e, ao ser expulso, resiste à expropriação e luta para retornar à terra – mesmo que 

seja uma terra distante daquela de onde saiu. Trata-se, pois, de um campesinato 

construído em decorrência da expansão capitalista, como produto das contradições 

dessa expansão. Esses sujeitos se lançam nas fronteiras agrícolas do país em busca da 

terra – terra de trabalho, morada da vida - deslocamento este que, quando de posseiros e 

                                                           
72 Sobretudo europeus e asiáticos, com destaque para portugueses, italianos e japoneses. 
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pequenos proprietários, são determinados fundamentalmente pelo avanço do capital 

sobre a terra73.  

Esse contexto remete-nos a uma diferença entre o campesinato que se lança às 

fronteiras em busca de terras e aquele que luta pela manutenção de terras ancestrais, o 

território de parentesco, conforme Woortmann (1994), no âmbito da Antropologia. 

Mesmo a luta de indígenas e quilombolas para manter-se nas terras ancestrais, ainda que 

sem a noção, necessariamente, de propriedade presente. Por outro lado, como Moura 

(1988a) demonstrou, mesmo os camponeses que migram mantêm laços com a família 

no local de origem e reconstroem as tradições camponesas para onde se deslocam. 

Nesse sentido Heidrich (2009) apontou que os vínculos territoriais resultam de 

ações ou práticas sociais de condução e representação da vida e dependem da relação 

com os vários âmbitos da integração socioespacial. A noção de viver em determinada 

situação de ocupação e uso pode produzir um sentimento de “pertencer a esse universo e 

estabelecer vínculos indenitários com referentes empíricos ligados aos fatos exclusivos” 

de um território (idem. p.277). Assim, explicou o autor, a identidade, frequentemente 

legitimadora dos discursos e ações que apresentam a realidade territorial comum como 

objeto de interesse, é elaborada a partir de representações, com o intuito de interpretar e 

reconhecer fatos, valores e mitos que aludem a uma experiência histórico-geográfica 

comum e expressa elos entre o ator e o espaço.  

Ao refletir sobre o campesinato brasileiro, Bombardi (2004) apontou que são 

essas relações sociais que permitem a compreensão da unidade territorial e da 

identidade. Ou seja, é pelo sentimento de pertencimento àquela unidade (social com 

base territorial), forjada no trabalho e na sociabilidade das relações, que esses sujeitos 

estabelecem entre si e com o meio ao longo do tempo, envolvendo redes de parentesco e 

vizinhança. A autora ressaltou que é a noção de pertencimento que têm os camponeses, 

concretizada por seu tipo específico de solidariedade, que dá origem à unidade 

territorial, que no caso por ela analisado, é o bairro rural. 

A antropologia aporta aqui elementos importantes acerca da identidade numa 

outra dimensão: na relação com o outro. Nessa perspectiva, Cunha (1985) explicou que 

a identidade, processo relacional, é construída de forma situacional e contrastiva, 

constituindo resposta política a uma conjuntura, articulada com as outras identidades em 

                                                           
73 É importante trazer aqui a diferenciação que Martins (1979) fez entre o que designa de frente pioneira 

por oposição à frente de expansão, a qual corresponde à economia do excedente. Nesta última, a terra é 
objeto de ocupação, pois é livre; naquela não é, pois a propriedade privada só pode ser adquirida 
mediante a compra. Tais aspectos estão articulados às lógicas de ocupação do território brasileiro. 
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jogo, com as quais forma um sistema. Enquanto estratégia de diferenças, repousa numa 

taxonomia social, sendo, portanto, um lugar de enfrentamentos, no qual os contendores 

afirmam categorias para deslocar fronteiras e fazer reconhecer grupos, o que se revela 

na relação com o Outro. É também um discurso que reivindica direitos historicamente 

negados e busca legitimidade social na manutenção do território, aportando sentidos e 

modos de vida calçados na ancestralidade, na “tradição” - constantemente reelaborada e 

ressignificada no presente - e na “cultura”, que constituem a comunidade que se pauta 

por elas.  

Nas considerações de Gupta e Ferguson (2000), a cultura e a produção de 

identidades são processos históricos, relacionais e dialéticos. A cultura é uma 

elaboração processual, não é autônoma e nem fixa em determinado lugar. Trata-se de 

culturas, social e economicamente interligadas, mas com diferenças produzidas e 

exploradas a partir das relações sociais históricas. A diferença cultural é, portanto, 

produto de um processo histórico compartilhado, que diferencia o mundo ao mesmo 

tempo em que o conecta. As identidades correspondem aos discursos políticos 

produzidos por grupos sociais em determinado contexto. Dessa forma, os autores 

questionam o isomorfismo de “um só território, uma só cultura”, tratando-o como 

narrativa de dominação exercida por Estados e elites nacionais. Distintos grupos estão 

incluídos e subordinados economicamente, embora muitos estejam excluídos 

socialmente, o que nos remete novamente à assimetria de poder. 

Nesse sentido, o lugar constitui-se a partir de um processo indentitário que 

determinado espaço adquire, com espaço físico demarcado de acordo com os 

agrupamentos de interação social. A identidade do lugar surge da interseção entre seu 

envolvimento específico em um sistema de espaços hierarquicamente organizados e sua 

construção cultural enquanto comunidade/lugar. O colonialismo e o capitalismo, de 

profundos efeitos desarticuladores sobre tais lugares, impõem uma distribuição espacial 

de relações de poder hierárquicas (GUPTA e FERGUSON, 2000).  

Na compreensão de Gupta e Ferguson (2000), se, por um lado, há hoje identidades 

totalmente desterritorializadas por processos de diáspora, mas que não deixam de existir 

e se reterritorializam em várias partes do mundo, há, por outro lado, comunidades locais 

que lutam para se manter em seus lugares ameaçados por projetos de diversas naturezas, 

particularmente nos países “em desenvolvimento” que concentram “recursos naturais”. 

Essa luta reforça os processos enquanto relacionais, históricos e dialéticos, 

contextualizados no tempo e no espaço. Ela questiona e desafia a ideia de só haver um 
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povo e um território nacional, sendo que as ideologias estatais estão longe de ser o 

único ponto em que a imaginação do lugar possa ser politizada. A luta aciona 

identidades atribuídas ou autodeterminadas, para, na arena política, buscar e assegurar 

direitos historicamente negados74.  

Compreende-se aqui, portanto, que, no Brasil, o campesinato, como classe social, 

encontra-se em meio às disputas, realidade constante na história do país, sendo a posse 

camponesa expressão importante da luta pela terra. Além disso, a diversidade do 

campesinato brasileiro e o contexto no qual estão inseridos variam, sendo sujeitos que 

se revelam como pequenos proprietários, posseiros, etc. e, recentemente, camponeses 

tradicionais com identidades territoriais autodeterminadas, que expressam vínculos e 

territorialidades específicas. Muitas das quais fazem referência ao produto do 

extrativismo vegetal realizado nas terras de uso comum, o que também remete a 

processos de territorialização. Esses grupos adentram a arena política como sujeitos 

coletivos de seu tempo e reivindicam direitos, entre os quais o reconhecimento social e 

a manutenção das terras de uso comum.  

É sobre esses grupos que se voltam nossa análise, buscando compreender a 

construção social das terras de uso comum, sua relação com o território e as identidades 

territoriais no contexto das lutas socioterritoriais contemporâneas no campo brasileiro, 

que estão em movimento e transformação. Tais lutas contam com estratégias articuladas 

nas diferentes dimensões, devendo-se considerar as novas normas jurídicas, bem como 

as dinâmicas de reordenamento territorial mediadas pelo Estado.  

 

  

                                                           
74 Appadurai (1990) salientou que as micros identidades, enquanto projetos políticos dentro do Estado 

nacional, como sinais de disjunção entre estado e nação frente às disjunções globais. Não se intenta o 
fechar-se ao mundo e fixar identidade e lugar (BARRETO FILHO, 2002), mas o deslocar do campo 
conceitual para o político, no qual a identidade leva à progressiva politização da diferença (MONTERO, 
1997). Tal processo desafia o Estado nacional, que, no Brasil, tem forte marca autoritária, 
desenvolvimentista e de controle territorial. Para Little (2002), essas identidades não remeteriam a 
movimentos separatistas, e, sim, a movimentos de luta por direitos territoriais e civis previstos por lei, 
inclusive. 
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Sobre os percursos no trabalho de campo 

 

 

“O real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.”  

João Guimarães Rosa 

 

 

A pesquisa envolveu análise de revisão bibliográfica sobre os temas abordados de forma 

a promover reflexões e articulação entre conceitos (livros, teses dissertações e artigos); 

de documentos relacionados à temática e área pesquisada para apoio à compreensão do 

contexto histórico e dinâmicas territoriais atuais (institucionais, históricos, cartográficos 

e cartoriais)75; além do diálogo e vivência em campo (com as comunidades e em 

reuniões em sedes municipais) onde as práticas sociais se dão.  

Sobre a interação direta com os sujeitos, algumas inspirações serviram de base 

para a definição dos trajetos dos trabalhos de campo. Entre elas, as contribuições de 

Oliveira (1996), que sugeriu uma observação participante – salientando a importância 

de olhar, ouvir, escrever/refletir,de modo a favorecer a interação com o olhar do outro. 

Essa interação nos aproximou da visão de mundo do outro e nos fez refletir sobre a 

nossa própria visão de mundo, embora nosso olhar, disciplinado, muitas vezes 

dificultasse tal exercício, sendo necessário, portanto, relativizar tal interpretação. 

Nesse sentido, outra importante referência foi Geertz (1978), que ressaltou a 

necessidade de uma relação hermenêutica entre teoria e trabalho de campo. O autor 

apontou a importância de as interpretações considerarem o contexto social imbuído das 

relações que ali se estabelecem. Aspectos que trazem uma estrutura de significações e 

que expressam feições de classe, etnia, sexo, idade, entre outros, os quais se 

                                                           
75 Isso envolveu bibliotecas públicas; órgãos responsáveis pelo registro de imóveis e cadastro de terras 

públicas (Arquivo Público Mineiro, Cartórios, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária); órgãos responsáveis pela atividade minerária 
(Departamento Nacional de Produção Mineral, Agência Nacional de Mineração); órgãos responsáveis 
pela gestão de UCs e pelo licenciamento ambiental de atividades e extrativismo vegetal (Instituto 
Estadual de Florestas de Minas Gerais, Superintendência Regional de Meio Ambiente de Minas Gerais, 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); órgãos responsáveis pela 
produção de dados cartográficos e censitários (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, SIGEF e 
SISCAR); Câmaras legislativas (estadual e federal) e conselhos responsáveis por normas que incidem 
sobre a área; órgãos relacionados ao comércio e de produtos (Fundação João Pinheiro/MG; Ministérios 
da Fazenda/Receita Federal; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços); Institutos culturais (IPHAN e IEPHA); Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO/ONU). 



53 
 

transformam no tempo e no espaço. As estruturas de significações baseiam-se em 

princípios ideológicos, e, por vezes, elas não são verbalizadas, exigindo atenção e 

sensibilidade por parte do pesquisador. Além disso, essas significações não são apenas 

individuais, mas coletivas, e podem ser apreendidas nas ações sociais e na palavra – 

que foram focos de nossa observação e vivências em campo.  

Em se tratando da palavra, a história oral inspirou-nos como fonte e técnica de 

pesquisa que implica em ouvir sistematicamente os sujeitos sociais e em lidar, portanto, 

com a oralidade e seus desafios (subjetividade, memória, individualidade/coletividade, 

generalização, confiabilidade, representatividade) (PEREIRA, 1991). A história oral 

temática, com entrevistas, foi utilizada em alguns casos, com e sem uso de gravador 

digital, a depender do conforto dos interlocutores. Foi feito amplo registro em caderno 

de campo ao longo de todo o percurso da pesquisa. Todo o processo de pesquisa teve 

autorização prévia, livre e esclarecida, dos sujeitos envolvidos. 

Concordamos com Le Ven (1997), no sentido de que a entrevista é o momento de 

ver – que, de fato, se torna um entrever, um ver que fala – em uma relação de interação 

entre entrevistador e entrevistado, na qual ambos se veem. E embora haja um 

estranhamento e mesmo um lugar de autoridade do pesquisador aos olhos do 

entrevistado, este se dispõe a falar - a tecer uma rede de relações e experiências vividas 

- para o outro. Assim, ambos se tornam estranhos e, ao mesmo tempo, cúmplices, em 

um projeto comum; cria-se um laço de presença que coloca em movimento todos os 

sentidos corporais e espirituais próprios da relação humana. Corroboramos também com 

a afirmação do autor de que entre os sentidos, ver, ouvir e falar são os mais vividos 

nessa interação, na qual refletem-se e dialogam, mesmo que seja um diálogo entre 

desiguais ou diferentes (LE VEN, 1997). Mas acrescentamos que o paladar, o olfato e o 

tato também trouxeram elementos vitais na busca de compreensão do outro e de seu 

mundo.  

A vivência nos fez também confirmar que ouvir é se dispor a acolher signos, ora 

claros ora obscuros, aspirando a um campo de troca. Esses signos, mediante certos 

códigos, são incorporados por meio das histórias, culturas e experiências vividas. A 

história é individual e também coletiva – social (PITTA, 1994 apud LE VEN, 1997)76, 

                                                           
76 Le Ven (1997) ampliou o ato de ouvir: ele é, sobretudo, interpretação, reconhecimento e também 

identificação e interpelação. A entrevista permite ao entrevistado reformular sua identidade perante o 
outro, percebendo-se enquanto “criador de história” – sujeito. Ela proporciona ao entrevistador refletir 
sobre o mundo e sobre si mesmo. Os indivíduos não continuam os mesmos após uma entrevista, na qual 
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assim como a memória, segundo Halbwachs (1990), sendo fundamental na reconstrução 

das vivências desses grupos frente aos processos de cercamentos vividos.  

Compartilhamos ainda da reflexão de Bosi (1987), segundo a qual a memória 

permite a relação do corpo presente com o passado, ao mesmo tempo em que interfere 

no processo atual das representações, e o passado vem à tona pelo presente, misturando-

se às percepções e significações atuais, ocupando a consciência inteira. Trata-se de uma 

força subjetiva profunda e ativa. Bergson, citado por Bosi (1987), afirmou que a 

memória se refere ao lado subjetivo de como conhecemos as coisas. E é do presente que 

parte o chamado ao qual a lembrança responde.  

De acordo com Chauí (1987), a memória também é trabalho de reflexão sobre a 

matéria da experiência, da escrita sobre a reflexão e da leitura sobre a escrita. E é a 

memória que a sociedade capitalista busca bloquear, destruindo seus suportes materiais, 

arrancando-lhe seus marcos, apagando seus rastros. Todavia, a memória não é oprimida 

apenas porque lhe roubaram suportes materiais, mas também porque a história oficial 

celebra a “vitória do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos”, em um 

encaminhamento necessário à sobrevivência da ideologia da classe dominante. O 

silêncio também é memória e poderá um dia ganhar vez e narrar outra história a partir 

de vozes excluídas – por onde caminhamos em parte nesse trabalho. 

Bourdieu (1997, p.699) foi outra importante referência, porque apontou o desafio 

de compreender, partindo da necessidade de “se colocar em seu lugar [do sujeito] em 

pensamento”. Esse esforço possibilitou uma maior abertura para acolher as diferentes 

visões de mundo oriundas de distintos lugares sociais, associada ao profundo respeito 

por todos os sujeitos com os quais temos interagido e uma constante vigilância 

epistemológica (BOURDIEU, 1997), de forma a melhor precisar os discursos. Buscou-

se assim identificar quem fala, o que fala, de onde fala, como fala, por que fala e para 

quem fala, bem como as práticas sociais nas quais se materializavam/ materializam tais 

discursos.  

Dessa forma, a realização do trabalho de campo contou com incursões/vivências 

junto às comunidades agrárias da área analisada, para compreender e relacionar espaço-

tempo a partir da perspectiva desses grupos, inseridos em seu contexto, bem como com 

reuniões e encontros nos quais os sujeitos sociais estiveram envolvidos (nas sedes 

municipais de Diamantina, Buenópolis, Montes Claros, Belo Horizonte, todas em Minas 

                                                                                                                                                                          
“não só se recolhe história, mas também se vive a memória e cria-se um acontecimento que também faz 
história” (LE VEN, 1993, p.221).  
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Gerais). A escolha dessa área deveu-se à afinidade com o tema e à proximidade prévia 

da pesquisadora com a mesma, o que facilitou muito o acesso aos sujeitos sociais 

envolvidos no processo analisado. Isso se deu inicialmente durante o mestrado (2011), 

restrito a uma porção da área analisada (inserida em quatro municípios), que em muito 

se ampliou nesta pesquisa de doutorado (inserida em 12 municípios, com áreas de 

aprofundamento).  

Entre 2014 e 2016, foi realizada uma primeira etapa, com o total de 45 dias 

intercalados, quando percorremos toda a área de estudo. O intuito foi uma aproximação 

que permitisse compreender o contexto das dinâmicas territoriais e a lógica de 

reprodução social envolvendo ampla gama de comunidades agrárias na porção central 

do estado de Minas Gerais77, como também identificar as possibilidades de interação 

para aprofundamentos sucessivos e abrangentes da realidade pesquisada. Foi também 

possível participar de reuniões locais e nacionais, que envolveram representantes das 

comunidades pesquisadas, bem como acompanhar uma documentação fotográfica 

inédita, realizada em comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas, com 

consentimento da CODECEX e das próprias famílias78.  

Numa segunda etapa, em 2017, com o total de 30 dias intercalados, buscamos 

aprofundamento, para compreensão da lógica de reprodução social, levando-se em 

conta os elementos previamente identificados na etapa anterior. Cabe destacar que há 

particularidades nas comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas, as quais ocupam 

extensa área, com presença de quilombolas e camponeses e variação de contextos no 

tempo/espaço, embora haja uma lógica de reprodução social comum a elas, cuja 

territorialidade se dá na relação serra-sopés da serra. Tal aprofundamento se deu em 

seis localidades, ou unidades territoriais: Mata dos Crioulos, Vargem do Inhaí, Raiz e 

Macacos (as duas primeiras nas margens do Jequitinhonha79 e as demais sobre a 

“serra”80); Lavra e Pé-de-Serra localizadas no “sertão”81 dos afluentes do rio São 

                                                           
77 Ao longo de toda a pesquisa estivemos em 52 localidades, sendo 38 comunidades agrárias e 14 distritos 

rurais em doze municípios: Diamantina, Couto Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio Preto, Felício 
dos Santos, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé, Serro, Presidente 
Kubitschek, Datas, Gouveia, Buenópolis, Joaquim Felício, Bocaiúva, Olhos D’Água. 

78 O acervo desta documentação foi gentilmente disponibilizado à pesquisadora para uso neste trabalho 
pela Comissão em Defesa das Comunidades Extrativistas – Apanhadoras de Flores (CODECEX). 

79 A Mata dos Crioulos está localizada no limite entre os municípios de Serro, Diamantina, Couto 
Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio Preto, Felício dos Santos, Rio Vermelho, Serra Azul de 
Minas e Santo Antônio do Itambé – mas tem como referência de acesso à serviços e única estrada 
acessível para carro no município de Diamantina. 

80 A comunidade Raiz está localizada no município de Presidente Kubitscheck.  
81 Localizadas no limite dos municípios de Bocaiúva e Buenópolis. 
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Francisco. Dessa forma pudemos abarcar aproximação da realidade diversa, sem 

objetivo de amostragem representativa, mas de compreensão dessas territorialidades 

identificadas previamente em campo, ou seja, nas áreas territorializadas pelos sujeitos 

da pesquisa, que estão compreendidas na porção meridional da Serra do Espinhaço em 

Minas Gerais. 

Numa terceira etapa, entre 2017 e 2018, duas dessas localidades, ou unidades 

territoriais, foram definidas para maior aprofundamento, de forma a melhor 

compreender a construção social das terras comuns, tendo nos deparados também com 

as terras coletivas, sendo elas: Pé-de-Serra e Mata dos Crioulos – localizadas em 

municípios confrontantes, mas distantes 300 km entre si. A escolha dessas localidades 

não teve por objetivo compará-las, visto que tais realidades são particulares e 

contextualizadas no espaço/tempo. Mas sim por conterem lógicas diferenciadas do uso 

de terras presentes nos processos de territorialização das comunidades apanhadoras de 

flores, que puderam nos revelar as particularidades e as generalidades dessa construção 

social em movimento, bem como das pressões internas e externas sofridas por elas na 

atualidade, ou seja, com seus mecanismos de resistência e manutenção das terras 

ancestrais.   

Essa etapa do trabalho de campo ocorreu entre julho de 2017 e junho de 2018 em 

cada uma dessas duas localidades, para acompanhar/vivenciar um ano completo e 

compreender de forma mais detalhada a lógica de reprodução social da vida e do uso 

comum e coletivo das terras em suas múltiplas dimensões. O trabalho de campo nessa 

etapa também contou a com participação em reuniões locais, bem como em 

eventos/reuniões ampliadas, durante as quais esse coletivo estava em ação política 

juntos a representantes do poder judiciário, legislativo e executivo (municipal, estadual 

e nacional), assim como de representantes da FAO/ONU. Essa etapa do trabalho de 

campo contou com um total de 85 dias intercalados. Além disso, fizemos análise de 

documentação fundiária histórica acerca da realidade agrária da área82. Foi uma longa e 

rica trajetória, que procuramos cuidadosamente organizar nesse documento. 

 

  

                                                           
82 Analisamos documentos do Arquivo Público Mineiro, da Biblioteca Municipal de Diamantina, do 

Fórum da Comarca de Diamantina, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina e do 
INCRA. 
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Sobre a estrutura da tese  

 

 

A tese foi organizada em uma introdução e cinco capítulos, seguidos das considerações 

finais, bibliografia consultada e apêndices. Nos capítulos 01 e 02, buscamos 

compreender o lugar de Minas Gerais, mais especificamente da área analisada, no 

contexto da formação territorial do país. O movimento aqui foi de reconstituição 

histórica da formação territorial da área analisada e de sua relação com a origem e 

gênese dos grupos humanos envolvidos na pesquisa. 

No terceiro capítulo, analisamos a lógica de reprodução social das(os) 

apanhadoras(es) de flores sempre-vivas. Para isso, analisamos a organização territorial 

no interior das comunidades e a formação da unidade e identidades territoriais. Aqui, 

também tecemos compreensões acerca da organização territorial e sua articulação com a 

produção agrícola, as relações sociais de produção e a economia familiar, a formação 

das identidades territoriais e a organização política. Teve destaque nessa análise o lugar 

das flores sempre-vivas na economia familiar, a relação com o mercado e as 

transformações que provocou nas lógicas de uso comum das terras. 

No quarto capítulo, analisamos a construção social das terras de uso comum e 

também das terras de uso coletivo, para tanto aprofundamos a análiseem duas realidades 

distintas: a comunidade de Pé-de-Serra no ‘sertão’ e o quilombo Mata dos Crioulos na 

calha do rio Jequitinhonha. A análise partiu das práticas sociais e teve como foco a 

compreensão das lógicas de apropriação da terra e o trabalho nelas exercido (desde sua 

organização até as relações sociais de produção e divisão dos frutos desse trabalho), 

bem como quais as visões sociais de mundo imbricadas nessa construção. Também se 

analisou a dimensão política dessa construção, as tensões internas e externas, assim 

como quais transformações estão em curso na lógica de reprodução e nas práticas 

sociais desses grupos. Como apontado, nesse processo identificamos o uso coletivo das 

terras no quilombo Mata dos Crioulos. Foram tecidos diálogos com os conceitos até 

então tecidos por autores/as relevantes à temática num esforço de precisar conceitos que 

permitissem avançar na compreensão dessa construção sociocultural.  

Há também nesse capítulo, uma breve análise da formação de um movimento 

socioterritorial recente, a CODECEX, como parte de uma totalidade que está em 

construção no país e que vem ganhando visibilidade por meio de práticas sociais 

específicas em sua lógica de territorialização. Esse movimento busca responder, 
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sobretudo, às lógicas atuais de tentativas de cercamento das terras comuns e coletivas, 

assim como da biodiversidade e dos conhecimentos locais/tradicionais a ela associados, 

no âmbito do capitalismo em sua fase mundializada.  

No quinto capítulo, analisamos a questão fundiária presente no contexto dessa 

realidade e as transformações incidentes sobre elas, tendo como referência um imóvel 

rural. Ou seja, tecemos análises acerca das transformações nas dinâmicas territoriais dos 

contextos analisados em que decorrem processos históricos de territorialização do 

capital e cercamentos das terras coletivas, incluindo formas atualizadas, que têm em seu 

interior o conteúdo da privatização das terras e a acumulação primitiva. Há uma 

articulação da propriedade privada capitalista da terra e exploração mineral do subsolo 

com formas jurídicas utilizadas na legitimação da “fazenda de mineração”, em que o 

Estado cumpriu papel chave nesse processo em favor das classes hegemônicas. 

Encerramos com as considerações finais apontando os elementos revelados pela 

formação socioterritorial das terras comuns e das terras coletivas e o lugar que ocupam 

na viabilização da reprodução sociocultural desses grupos desafiados pela sociedade 

mais ampla, onde se depreendem transformações do lugar dado a essas terras e recursos 

envolvidos/associados na atualidade. Tais desafios impostos e as perspectivas 

construídas no chão de mundo onde pisam esses sujeitos demandam compreender a 

geografia dos comuns e dos coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

PARTE I - A FORMAÇÃO TERRITORIAL DA ÁREA 
ANALISADA: NAS FRONTEIRAS DAS MINAS COM OS GERAIS 
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CAPÍTULO 01 – OS “SERTÕES” E AS “MINAS” NO CONTEXTO DA 

FORMAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA 

 

 

“Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele 

volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se 

espera”. 

João Guimarães Rosa 

 

 

Nesta primeira parte do trabalho buscamos compreender a área analisada no contexto da 

formação territorial do estado de Minas Gerais e deste em relação ao país. Para isso, o 

primeiro movimento foi de reconstituição histórica da formação territorial brasileira 

num processo historicamente marcado pela dialética territorialização/desterritorialização 

e mesmo re-territorialização, a qual atravessou transformações contextualizadas ao 

longo do tempo/espaço. Nesse processo a articulação entre o econômico-politico e as 

formas jurídicas, bem como uso da violência, se fez constante.  

 

 

1.1 Considerações iniciais acerca da formação territorial brasileira 

 

 

Na nossa compreensão, a análise da formação territorial do Brasil e, por consequência, 

de Minas Gerais, deve necessariamente considerar o processo do colonialismo no 

âmbito do imperialismo e sua atualização levando-se em conta suas várias dimensões, 

entre as quais a política, a sociocultural, a ambiental e a econômica sob o modo 

capitalista de produção como totalidade. Conforme apontado por autores que se 

dedicaram ao tema, o processo de imperialismo tem a ver com o desenvolvimento do 

capitalismo na Europa – incluindo o capital financeiro, a exportação de capitais, os 

monopólios e a divisão do planeta entre as grandes potências capitalistas (Lenin, 1973, 

apud OLIVEIRA, 1984).  

Nesse sentido, é importante considerarmos o contexto europeu quando da 

colonização da América, mais especificamente do caso brasileiro, seguido do que hoje 

se reconhece como Minas Gerais. Ressalte-se que o que está em análise é o movimento 
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dialético existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção no 

desenvolvimento da formação econômico-social como um processo histórico-

materialista que se realiza segundo conjunturas diferenciadas. Assim como a 

compreensão sobre a existência de relações entre economia e política, portanto, entre 

capital e Estado e seus aparatos, sendo que as formas jurídicas têm suas raízes nas 

condições materiais de existência83. 

Para tanto, nossa reflexão aqui está baseada nas obras de autores que se dedicaram 

a compreender a formação territorial brasileira, incluindo aspectos acerca da área 

analisada, de forma a obter elementos que nos permitam compreender a origem e a 

gênese dos grupos analisados. Esse é o desafio das reflexões colocadas neste ponto do 

trabalho, o qual se insere na perspectiva geográfica. 

Contudo, ressaltamos que compreendemos que algumas das obras visitadas estão 

no âmbito de dualidades, que por vezes incorrem na priorização do político sobre o 

econômico tendo por centralidade o poder estatal; em dicotomias do tipo 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, civilizado/bárbaro, moderno/atrasado, etc.; em 

ideias como “ciclos” e “sistemas”, etc. considerando-os processos fechados ou 

encerrados em determinado período da história; e em generalizações que desconsideram 

aspectos fundamentais das particularidades compreendidas na totalidade em 

movimento.  

Certamente isso nos exige atenção, mas não diminui a relevância dessas obras no 

aporte de elementos históricos importantes para nossa aproximação de uma realidade 

territorial anterior à atual. Ao mesmo tempo, buscamos também elementos que 

demonstram particularidades importantes da área analisada, bem como a atualização de 

aspectos relevantes à formação territorial brasileira.  

Feitas tais considerações, iniciamos com alguns apontamentos sobre o 

colonialismo entendido como processo. Em sua obra, Robert Moraes destacou que a 

colonização é em si mesma uma relação sociedade-território - é a relação entre uma 

sociedade que se expande e os lugares onde ocorre essa expansão. A colonização em si 

mesma é conquista territorial, uma adição de território ao seu patrimônio territorial. A 

situação colonial já é uma relação entre sociedade e território e a colônia pode ser 

entendida como a efetivação da conquista territorial (MORAES, 2001).  

                                                           
83 MARX, K. O Capital (2010, Livros I e III) e Contribuição para a Crítica da Economia Política (2018, 

[1859]). 
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Um aspecto importante do ponto de vista histórico trazido por Moraes (2001) é a 

inadequação de se trabalhar a questão colonial em termos da oposição interno-externo, 

visto que a colônia é a internalização do agente externo e implica a consolidação desse 

domínio territorial, ou seja, implica a apropriação de terras, submissão das populações 

defrontadas e também a exploração dos recursos presentes no território colonial. A 

expressão que sintetiza tudo isso, para esse autor, é a noção de conquista, que traz em si 

a violência, comum em todo processo colonial. Nessa perspectiva, o autor destacou três 

dimensões quanto à formação dos territórios: “o território é uma construção 

bélica/militar, é uma construção jurídica e é uma construção ideológica” (MORAES, 

2001, p.1-2). 

Robert Moraes, em Geografia Histórica: Capitalismo, território e periferia 

(2011), enfatizou que a dimensão do território constitui elemento central na história do 

movimento e da formação das sociedades na América Latina. Na sua compreensão, 

baseada na distribuição dos recursos naturais e no posicionamento geopolítico-

estratégico, somados à origem do colonizador e de suas estruturas administrativas, tal 

dimensão teve um papel decisivo na diferenciação dos processos de desenvolvimento 

atino-americano. 

Ao analisar a formação territorial brasileira, o autor deu ênfase ao papel 

desempenhado pelo Estado, em formação, priorizando a dimensão política do território 

em sua análise. Ao mesmo tempo, suas reflexões mais recentes partiram das 

peculiaridades da expansão do modo capitalista de produção e de seus respectivos 

mecanismos na consolidação de formas particulares de uso, ocupação e exploração do 

território. Para o autor, sob essa perspectiva é que se desenrolaram as diferentes “vias de 

desenvolvimento”, propulsionadas por territorialidades diferenciais durante a 

estruturação territorial do mundo moderno (MORAES, 2011). 

Dessa forma, a colonização brasileira, como processo, implicou a expansão da 

sociedade europeia e a exploração dessas “novas” terras a partir de relações sociais de 

produção que incluíram o trabalho escravo, com vistas a acumular riquezas. Em nossa 

análise, buscamos destacar aspectos relacionados à formação social forjada numa dada 

conjuntura, com especial atenção à formação da estrutura fundiária, da apropriação da 

terra e das relações sociais de produção em transformação ao longo do tempo. 

Levamos também em conta as práticas sociais e os imaginários sociais construídos, 

atravessados por intencionalidades, que estiveram presentes nas disputas deflagradas 

durante a formação territorial brasileira. 
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1.2 O contexto europeu e o início da formação territorial brasileira 

 

 

O contexto europeu que levou algumas sociedades europeias a se expandirem é 

relevante para compreender tal processo. Segundo Moraes (2001), havia algumas 

características gerais, comuns a vários países europeus à época, que deram motivações 

para a expansão, como a carência de minerais, a carência de cereais, a existência de 

população disponível, a existência de dinheiro84 disponível e sua remuneração.  

Moraes (2001) afirmou que havia também motivações geopolíticas metropolitanas 

específicas. As motivações próprias de Portugal, da Espanha e da Holanda, vão 

inclusive, resultar em diferentes formas de colonização. A colonização espanhola, por 

exemplo, foi mais estatal, a holandesa foi totalmente privada, a portuguesa foi mista e a 

inglesa foi diversificada em função de onde ocorreu. Outro elemento relevante foi a 

realidade encontrada pelo colonizador, sendo que boa parte do êxito da colonização, nas 

colocações do autor, deveu-se à capacidade de se adaptar as intenções geopolíticas às 

diferentes realidades defrontadas. 

Nesse sentido, Moraes (2001) destacou os elementos que considerou relevantes 

nessa confrontação: quadro demográfico, redes de acesso ao território (como estradas), 

configuração territorial (como cidades), produtos disponíveis, estrutura produtiva, 

organização social e política, riquezas prontamente disponíveis (que financiassem a 

própria colonização), mão de obra local disponível, características ambientais, entre 

outros85. Na compreensão de Moraes (2001), o quadro demográfico é o primeiro vetor 

                                                           
84 Grifos nossos. 
85 “De um lado está o quadro demográfico, extremamente variado na América. No império asteca, o 

europeu se defrontou com uma densidade demográfica comparável à das áreas mais ocupadas da 
Europa. O centro do império asteca tinha uma densidade demográfica de cerca de 50 hab./km², que era a 
densidade demográfica das áreas mais povoadas da Europa. A capital asteca tinha 300.000 habitantes, e 
a maior cidade espanhola da época, que era Sevilha, tinha 100.000 habitantes. Então, aí, o colonizador 
se defrontou com uma economia já armada; a obra da colonização foi colocar esse sistema para 
funcionar para o colonizador. Tinha-se uma rede de cidades, estradas, estruturas produtivas, tributos.  
A mesma coisa se deu com o império Inca, que tinha cerca de 35 hab./km², densidade alta para a época. 
Então, nesses lugares o colonizador se defrontou com riquezas entesouradas. No caso do império Inca, 
segundo o historiador Pierre Vilar, o saque do ouro acumulado foi o principal ato isolado da 
acumulação primitiva, tal a quantidade de riquezas que o colonizador encontrou. E é óbvio que essa 
riqueza financiou a própria colonização. Nesses lugares onde o quadro demográfico é grande, na ótica 
do colonizador encontram-se riquezas, produtos, estruturas produtivas, e encontra-se gente para 
produzir, pois as populações locais são vistas como recursos naturais, tanto é que a Igreja passou 
algumas décadas discutindo se o índio era gente ou era bicho. Um quadro muito diferente vai ser 
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da conquista e o segundo, os recursos naturais: onde se encontram recursos naturais 

valiosos (principalmente minerais como o ouro e a prata), seu próprio rendimento 

justificava o “empreendimento colonial” (p. 108)86.  

A obra de Celso Furtado (1974) também trouxe contribuições a esse respeito ao 

analisar a Formação Econômica do Brasil87. O autor apontou que o contexto europeu 

que estimulou a ocupação das terras americanas foi a busca pela expansão comercial da 

Europa, já que o comércio interno europeu crescia intensamente a partir do século XI, 

alcançou grau elevado de desenvolvimento no século XV e, a partir daí, sofria com 

dificuldades crescentes (sobretudo devido às invasões turcas) de acesso às linhas 

orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, incluindo manufaturados. Tal 

contexto alimentou a busca por novas rotas e produtos. Portugal, especialmente, estava, 

no século XV, em um momento econômico que contava com a exploração da costa 

africana, a expansão agrícola das ilhas do Atlântico (com produção de açúcar nas Ilhas 

Madeira e São Tomé) e a abertura da rota marítima para as Índias Orientais. 

Esses apontamentos revelam que havia, na Europa, dinheiro mercantil acumulado, 

mão de obra disponível e busca por recursos naturais que poderiam estar localizados em 

outras terras. Portanto, buscava-se acumulação de riquezas e para tal havia o desafio do 

confronto com realidades desconhecidas até então. Foi nesse processo que as terras até 

então desconhecidas vieram a se tornar América e, no caso português, sua instalação 

                                                                                                                                                                          
encontrado nas terras baixas da América do Sul, nas áreas florestadas. Há muita polêmica, do ponto de 
vista da etnografia histórica, apesar da polêmica, os autores os mais otimistas, dizem que o território 
brasileiro como um todo no máximo teria uma densidade de 2 hab./km², mesmo assim agrupados em 
algumas áreas, como foi o caso da área guarani e o caso do vale amazônico. Em outras porções, a 
densidade demográfica ficava em 0,4 hab./km². Era uma situação muito diferente da anterior, e o 
colonizador teria que se adaptar a isso. Nessas regiões, no caso do atual território brasileiro, o 
colonizador teria que montar a colonização. Ele não encontrou uma estrutura produtiva pronta, e não 
encontrou nenhuma riqueza de imediato” (MORAES, 2001, p.106-107). 

86“Onde há recursos naturais valiosos e não há população, a própria conquista envolve um 
empreendimento povoador; na maior parte dos casos, um povoamento forçado, seja por transferência de 
populações indígenas, seja por aquisição de escravos africanos. No caso brasileiro, não se encontrou 
nem uma coisa nem outra. Não havia uma população adensada; além disso, a população nativa estava 
dividida em grupos políticos muito pequenos, com mais de 1.400 tribos diferentes, cada uma sendo uma 
unidade política, nômade. Não havia cidades, e constatava-se um baixo nível de intervenção sobre o 
[território]. Então, do ponto de vista populacional, o Brasil não oferecia um quadro interessante para a 
colonização. No caso brasileiro, a única coisa que dava unidade [a essa porção do território] era a 
colonização portuguesa. Não havia uma raiz indígena que amarrasse [essa porção do território]. Não 
havia unidade natural, o Brasil era um mosaico [do quadro natural], embora se saiba que as 
características naturais não fundamentam a existência de um Estado” (MORAES, 2001, p.107, grifos 
nossos). 

87 O autor sofreu críticas quanto à sua lógica de análise por consider “ciclos”, “sistemas”, “dependência 
econômica”, etc. sob uma perspectiva estruturalista. De toda forma, há em sua obra informações 
relevantes para a nossa compreensão do contexto em questão, assim como do processo de formação 
socioeconômica brasileira. 
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nessa terra desconhecida “inventou o Brasil”88,  tanto do ponto de vista do 

conhecimento sobre sua existência, quanto do sentido a ela atribuído, pois, para os 

“nativos”, essas terras não só já existiam, como os sentidos a ela atribuídos eram outros.  

Furtado (1974) acrescentou que, por um bom tempo, o Brasil não foi efetivamente 

ocupado por Portugal; afinal, essa ação demandava esforços e recursos consideráveis 

sem certeza do que ganhariam. Já para os espanhóis o acesso ao ouro acumulado pelos 

povos Astecas e Incas foi o estímulo maior para a ocupação, o que fez Portugal criar 

expectativas de mesma ordem em relação às terras brasileiras. Ao mesmo tempo, tal 

feito dos espanhóis fez as atenções europeias se voltarem para a América: outros países 

passaram a questionar o domínio apenas ibérico sobre terras que sequer haviam 

efetivamente ocupado até então, o que levou Portugal a envidar esforços nesse sentido.  

O comércio, até então de pele e madeira, desenvolvido durante o século XVI em 

toda a costa oriental brasileira com os chamados “índios”, exigia apenas precárias 

feitorias. Foi então necessário elevado investimento, incluindo a defesa dessas terras 

frente aos avanços da França, Inglaterra e Holanda. Portugal então decidiu iniciar a 

exploração agrícola, com o cultivo da cana-de-açúcar em grandes propriedades de terra 

como forma de ocupação efetiva da área, e para cobrir os gastos com a necessária defesa 

militar, valendo-se de dinheiro privado holandês para tal processo. Apesar de não ser 

economicamente interessante naquele momento, dada a distância e a insegurança do 

transporte, a coroa lusitana não queria perder seus domínios, pois, apesar de ainda não 

ter encontrado metais preciosos, havia a expectativa de achá-los (FURTADO, 1974). 

Na análise de Moraes (2001) o autor também avaliou que de fato não havia nada 

que interessasse de imediato no Brasil e o pau-brasil era usado, inicialmente, como 

lastro de navio. A função do Brasil, durante esse período inicial da colonização, que 

durou cerca de 40 anos, foi a de ser uma “parada” para a provisão de água, alimentos 

etc., na rota do Cabo para a Índia, entre os anos de 1500 a 1540. Além disso, a presença 

francesa na costa brasileira foi muito grande, tão comum quanto a presença portuguesa, 

o que significa que até o ano de 1540 a consolidação do domínio português foi 

extremamente tênue. 

O que estimulou a Coroa portuguesa a mudar de posição, segundo Moraes (2001), 

foi exatamente a descoberta das minas de Potosí no Peru, até porque ninguém sabia 

                                                           
88 O’Gorman em seu  livro “Invenção da América”, afirmou que o europeu encontrou uma terra 

desconhecida, o Novo Mundo, e a instalação dele no Novo Mundo é que criou a América. A América 
seria, portanto, uma construção europeia, assim como o Brasil (Moraes, 2001). 
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àquela época a que distância estavam os Andes da costa brasileira. E a Coroa 

portuguesa avaliou que aquelas terras podiam ter uma riqueza igual a que os espanhóis 

acabavam de encontrar. Portanto, manter o domínio do Brasil era importante, porque 

podia haver riquezas minerais. Se, por um lado, isso motivava, por outro, exigia 

instalar-se nessas terras, o que envolveria investimentos elevados. Para isso, a Coroa 

portuguesa, na visão do autor, terceirizou, privatizou a colonização.  

Ainda conforme Moraes (2001), a capitania hereditária89 foi uma tentativa de 

passar para particulares o custo da instalação no Brasil, o que envolvia vultosa  

aplicação de dinheiro. O autor chamou atenção para o fato de que a leitura do processo 

histórico brasileiro evidencia como equivocada “a ideia de que o colonizador chegou ao 

Brasil para se apropriar de algo que já estivesse disponível”. Houve investimento de 

dinheiro, sendo que as capitanias que tiveram maior sucesso foram aquelas que tiveram 

disponibilidade de dinheiro para “tocar o empreendimento colonial” (p.108). Ao mesmo 

tempo, segundo o autor, houve emigração subsidiada, com elevado custo à Coroa 

portuguesa, para viabilizar a ocupação territorial e mesmo a estrutura de estado que se 

organizou. 

Isso vai ao encontro das colocações do historiador Vasconcelos (1999), que 

apontou que o reino de Portugal estava naquele momento com dívidas elevadas e em 

situação de grandes dificuldades financeiras para viabilizar tal processo. Mas 

estimulado pela descoberta do ouro na colônia espanhola, buscou meios para financiar 

as “entradas” em busca de metais preciosos, iniciativas que ficaram conhecidas como 

bandeiras, nas quais o Estado transferiu direitos de exploração, em parte, a 

“particulares” – nobres e ricos – (FAORO, 1991), que, portanto, assumiram riscos, e 

também benefícios caso a descoberta ocorresse.  

                                                           
89 Divisão do território brasileiro em nove partes, ou “fatias”, da costa até a linha do Tratado de 

Tordesilhas, com o intuito de ocupação territorial, exploração econômica e controle real a ser realizado 
pelos capitães donatários. Esses capitães poderiam conceder sesmarias, cobrar tributos sobre a 
exploração de produtos nativos e formar milícias sob seu comando (RENGER, 2007 apud LEITE, 
2010). Para Fausto (2002, apud Leite, 2010) as capitanias da Bahia e São Paulo lançaram-se à 
agricultura, pecuária e à busca por metais e indígenas a serem escravizados que eram comercializados 
no próprio Brasil. O autor referiu-se também à formação do mameluco, que foi a miscigenação dos 
portugueses com mulheres indígenas, tendo desenvolvido hábitos e habilidades que foram valiosas nas 
expedições aos “sertões”. Por outro lado, essa comercialização de indígenas levou a conflitos com a 
Coroa, dados os interesses de oligarquias fluminenses no tráfico de africanos a serem escravizados. 
Entretanto, as bandeiras eram úteis à colonização, para a busca por metais preciosos, expansão 
territorial e confronto com os indígenas e quilombos – a exemplo de Palmares, “Guerra dos Bárbaros” 
contra indígenas nos “sertões”, etc. Para tal, negociavam recompensas e se tornaram exímios nas 
guerras, com as quais ganhavam dinheiro. 
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Em troca, segundo Jardim (1998), foram oferecidos amplos direitos e privilégios, 

como a cessão de títulos e sesmarias (termo referente ao processo português de cessão 

de terras). Os “particulares” tinham a expectativa de encontrar riquezas e contavam que 

o rei de Portugal faria como o da Espanha, repartindo com eles as minas e os índios 

escravizados. Para tanto, muitos dos pioneiros lançavam mão do cabedal que tinham 

acumulado e mesmo de créditos que viabilizassem a busca por metais 

(VASCONCELOS, 1999). Contudo, a Coroa, que organizava tais expedições e seus 

resultados, como também financiou em partes essas ações vistas como “esforço de 

guerra” (TOLEDO, 2008), buscava manter o controle sobre o processo, ou seja, 

absolutamente não estava alheia ao processo de colonização. 

Isso demonstra que, para viabilizar o “empreendimento colonial”, o “particular” 

teria que contar com uma acumulação prévia de dinheiro derivado de outro “negócio” 

ou se valer de crédito bancário, além de ter contado com recursos da Coroa para 

subsídio dos imigrantes e para as expedições das bandeiras. Houve, portanto, aliança 

entre a Coroa e o dinheiro privado, este acumulado nas trocas mercantis, para 

viabilização do “empreendimento colonial”.  

Cabe notar que a Coroa Portuguesa se valeu do “direito do descobridor” perante 

as demais nações europeias, para garantir seu domínio sobre as terras brasileiras e tudo 

que nelas houvesse, a despeito dos povos indígenas – esses foram totalmente destituídos 

de direitos perante o colonizador. Portanto, a terra já existia, mas torná-la disponível 

exigia guerras, bem como produzir e acumular riquezas demandava trabalho.  

 

 

1.3 As diferentes lógicas de territorialização europeia e a formação do campesinato 

no Brasil 

 

 

1.3.1 Grandes fazendas, monocultura, trabalho escravo e a produção de alimentos 

 

 

Segundo Furtado (1974), no que se refere à produção do açúcar, iniciada ainda no 

século XVI no Brasil, apesar da expertise técnica que os portugueses tinham quanto à 

produção e a expertise e comercial dos holandeses (os únicos à época com organização 

comercial suficiente para criar um grande mercado para o produto), havia uma grande 
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dificuldade: mão de obra. Transportar e remunerar trabalhadores da Europa 

inviabilizava o “negócio”, além de demandar elevado contingente que não havia em 

Portugal.  

A possibilidade de retribuir com terra colonos europeus (sujeitos que viessem 

para produzir nas terras brasileiras), por certo período de tempo, não foi visto como 

viável, pois, no entendimento dos empresários, sem grande volume de dinheiro para 

investir na produção do açúcar, as terras praticamente perdiam o valor econômico. Daí, 

a solução dada foi a mão de obra escrava, visto que os portugueses eram conhecedores 

do “mercado africano de escravos”. Mais tarde, os portugueses teriam o monopólio do 

mercado de açúcar na Europa tornando mais rentável o negócio, o que, posteriormente, 

foi quebrado pelos próprios holandeses. Por outro lado, o açúcar brasileiro enfrentou 

posteriormente a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas e teve excedente de 

mão de obra no final do século XVII (FURTADO, 1974). 

Moraes (2001) elucidou outros aspectos daquele momento histórico. Segundo o 

autor, o primeiro engenho de São Vicente (litoral de São Paulo) foi levantado por um 

banco alemão90. Segundo ele, os arquipélagos portugueses atlânticos foram, desde o 

século XV, os grandes centros produtores do açúcar europeu. Porém, devido às formas 

de plantio, houve esgotamento dos solos já no início do século XVI - o modo de 

produção de lá, foi o mesmo que o trazido para o Brasil, ou seja, fundado no trabalho 

escravo. Assim, a primeira experiência das plantations - associação de monocultura, 

trabalho escravo, grande propriedade fundiária - deu-se nas ilhas atlânticas. Mas com 

o esgotamento dos solos, esses interesses, e esse dinheiro ilhéus, foram transferidos para 

o Brasil, ou seja, o dinheiro acumulado na produção de açúcar também foi transferido 

para as terras brasileiras, assim como essa associação.  

Segundo Moraes (2001), o colono tinha, portanto, que montar o engenho, plantar 

o canavial, conseguir mão de obra, além daquela escrava. Tratava-se de uma instalação 

cara, sendo que certas funções no engenho eram altamente especializadas, como a do 

mestre do açúcar, que “eram assalariados que recebiam bem, não eram escravos”. Além 

disso, o “donatário tinha que proteger o investimento, o que significa que ele tinha que 

ter tropas pagas por ele para tal defesa” (p.108).  

                                                           
90 “Dessa forma, a primeira ocupação no Brasil envolveu dispêndio de [dinheiro], daí a tentativa da Coroa 

de atrair particulares. Por exemplo: não existe definitivamente um século XVI brasileiro exclusivamente 
colonial. No século XVI, quem quisesse aplicar dinheiro no Brasil era bem-vindo do ponto de vista da 
Coroa portuguesa. Foi nesse momento, por volta de 1570, que começou o período definido pelos 
historiadores como o grande século do açúcar no Brasil, que vai gerar essa primeira ocupação” 
(MORAES, 2001, p.108, grifos nossos). 
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Entendemos que o “colono” ao qual Moraes se refere no trecho acima é o senhor 

de engenho, portanto o fazendeiro que se constituía no Brasil. Para tal, o fazendeiro 

utilizou terras cultiváveis já existentes sem por elas pagar, ou seja, com o aval da Coroa 

Portuguesa promoveu a tomada de terras que estavam até então sob o domínio dos 

povos “nativos” – podendo ser essa uma das razões pela qual deveriam “proteger” os 

engenhos de possíveis ataques ou revoltas daqueles índios, que também foram 

escravizados. Dessa forma, viabilizava a acumulação de dinheiro para si e também para 

a Metrópole, subordinando o trabalhador escravizado e o assalariado, para obter ganhos 

com o monopólio do açúcar brasileiro no mercado da Europa.  

A respeito da propriedade da terra, Silva (2008) esclareceu que, durante o período 

colonial, as terras brasileiras eram monopólio real, sendo feita a concessão de uso aos 

“homens de bem” por meio do modo sesmarial português, que vigorou até 1822. Desde 

o início, esse modo se deu de forma diferenciada em relação à forma como era feito em 

Portugal, tendo sido adaptado aos objetivos da produção colonial em terras brasileiras: 

grandes propriedades voltadas à exportação com base no trabalho escravo.  

Segundo Faoro (1991), em Portugal, esse modo, desde o século XIV, tinha um 

caráter administrativo de limitação do domínio privado, para promover o cultivo e o 

povoamento das terras que não tivessem sido tornadas produtivas, com o objetivo de se 

evitar, entre outros, o desabastecimento interno. No entanto, no Brasil, ele se constituiu 

como um modo dominial, um mecanismo jurídico de apropriação territorial voltado à 

exportação, com elevados investimentos, sobretudo por meio da compra de escravos 

africanos, cujo demandante deveria comprovar sua capacidade para provê-los.  

Assim se formava a base da estrutura fundiária dos latifúndios monocultores 

exportadores de produtos, cuja produção era viabilizada pelo dinheiro mercantil 

envolvidos na colonização e pelo trabalho escravo. Faoro (1991) ressaltou que a 

sesmaria foi também utilizada como mecanismo de obtenção de títulos vinculados à 

administração colonial – uma articulação direta do econômico com o político, 

“particulares” e Coroa. A terra, na visão do autor, passava a ser assim garantia de 

permanente investimento agrícola, e, no plano político, o latifundiário passou a ostentar 

o “potentado rural” como se fosse “autônomo”, sem de fato o ser. 

Moraes (2001) ressaltou que, em alguns pontos específicos da costa, devido a 

cana-de-açúcar ser plantada numa estrutura de monocultura, geraram-se algumas 

“atividades subsidiárias” à produção agroexportadora, as quais foram responsáveis pelas 

primeiras atividades econômicas da colônia: a agricultura de abastecimento nos solos 



70 
 

que não eram os mais adequados para a cana; a pecuária, inicialmente, no chamado 

“sertão de fora”, primeira área do agreste; e, principalmente, a madeira (essencial para 

as construções, os meios de transporte - carros de boi e barcos -, como combustível das 

fornalhas dos engenhos e para fazer as caixas nas quais eram exportados os “pães de 

açúcar”). Dessa forma, na compreensão de Moraes, “é aí que começa, de fato, a 

colonização” (2001, p.109).  

Ainda na visão desse autor, no processo de colonização brasileira, ocorreu um 

primeiro período de quase “esquecimento” e um período seguinte “que podemos chamar 

estritamente de instalação dos portugueses” (p.109). Esse processo estava começando a 

se consolidar quando ocorreu um fato geopolítico minimizado pela historiografia 

brasileira, mas que, do ponto de vista territorial, foi essencial: a unificação das coroas 

ibéricas no ano de 158091, que durou 60 anos. Esse foi um período, por um lado, de 

grande expansão territorial e, por outro, de fracionamento da soberania portuguesa sobre 

o território brasileiro.  

Ocorreu a expansão ao norte, com o objetivo de expulsar os franceses que haviam 

se instalado no que hoje é o estado do Maranhão: tropas saíram de Pernambuco e foram 

devassando o litoral cearense até chegar a São Luís. Essas mesmas tropas fundaram 

Belém em 1616, gerando uma situação que é típica da geopolítica, na qual quem domina 

a foz de um rio tem todas as condições de dominar a bacia inteira, e foi o que ocorreu na 

história da Amazônia. Porém, com a fundação de Belém, foram feitas loas ao rei da 

Espanha. A província do Maranhão e do Grão-Pará foi, inclusive, separada do Brasil, 

relacionando-se diretamente com o Conselho das Índias sem passar por Portugal. 

Naquele momento, foi, portanto, uma província do império espanhol (MORAES, 2001). 

Já os avanços para o sul e para o oeste, nesse período, deveram-se à busca por “escravos 

indígenas”92 para alimentar a nascente dinâmica “indústria escravocrata do açúcar”. Foi, 

portanto, uma expansão para os vários lados (MORAES, 2001, p.109). 

                                                           
91 “Em 1580, o rei espanhol reivindicou a coroa portuguesa e o Brasil passou a ser uma colônia hispânica. 

Isso é minimizado na história brasileira. Qual é o primeiro efeito disso? O primeiro efeito é que 
Tordesilhas deixou de ter sentido. Uma linha que tem, de um lado, súditos do rei da Espanha e, do 
outro, súditos do rei da Espanha, é uma linha que não separa nada, não tem sentido. Dificilmente o 
mapa brasileiro seria o atual se não tivesse havido a unificação das coroas ibéricas, e por 60 anos! 
Houve gente que nasceu, viveu e morreu num Brasil hispânico” (MORAES, 2001, p.109).  

92 “Aí, há também uma discussão interessante: a Igreja ficou bastante tempo discutindo se o índio era 
gente ou se era bicho, até o Concílio de Trento chegar à conclusão de que o índio era gente, tinha alma. 
Então se levantou uma outra questão: podiam ser escravizados ou não? Por que a escravidão era vista 
como uma espécie de castigo ao infiel. Havia escravidão de mouros, havia vários tipos de escravidão na 
Europa mesmo, e a justificativa teológica para a escravidão era de que o indivíduo assim submetido era 
um infiel, ou de que era submetido à escravidão como um castigo por não ser temente a Deus. Os 
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Ressalte-se que, na América portuguesa, a escravidão indígena se mantieve 

mesmo no período hispânico, justificada pela teologia portuguesa segundo a qual: “não 

se podia escravizar índio amigo, mas era lícito escravizar índio bravo, isto é, índio que 

fosse dominado na guerra justa”, sendo que “qualquer índio que não quisesse 

voluntariamente trabalhar para o português podia ser classificado de índio bravo” 

(MORAES, 2001, p. 109-110, grifos nossos). 

Sobre o confronto com os indígenas, Florestan Fernandes, em Os Tupi e a reação 

tribal à conquista (1975), considerou três aspectos nas reações dos índios: a busca pela 

preservação da autonomia tribal, ao tentar expulsar o branco por meios violentos; a 

submissão na forma de “aliado” ou “escravo”; e a preservação da autonomia tribal por 

meio da migração para áreas onde o branco não pudesse exercer dominação efetiva 

sobre eles. Os aportes de Sérgio Buarque de Holanda, em Caminhos e Fronteiras 

(1956), a respeito da saga dos bandeirantes em busca de metais preciosos, ocorrida já no 

século XVI, trazem também elementos nesse sentido. Os bandeirantes valeram-se das 

velhas trilhas indígenas para adentrar os sertões93 - o interior ainda a ser territorializado 

-, como também para a localização de alimentos, informações acessadas junto a esses 

povos.  

Segundo Vasconcelos (1999), isso se viabilizou por meio de alianças com alguns 

povos indígenas, assim como pela subordinação de outros por meio da escravidão, os 

quais guiaram os bandeirantes, naquele momento, ao que hoje é o estado de Minas 

Gerais. O autor destacou que, com isso, esses pioneiros acumularam informações, 

produziram mapas e foram realizando pesquisas minerais, de forma a ter domínio sobre 

                                                                                                                                                                          
padres, principalmente os dominicanos da América hispânica, levantaram a ideia de que o índio era um 
ser pré-pecado, tanto assim que criaram uma expressão nova, não era o infiel, era o gentio. Houve uma 
intensa discussão teológica em decorrência da qual se chegou à conclusão de que na América hispânica 
não se podia escravizar índio. Consequentemente, na América hispânica, vamos encontrar formas de 
servidão indígena e não de escravidão. Porém, no Brasil já existia a prática da escravidão indígena 
desde os primórdios da colonização. A montagem dos engenhos era feita com escravos indígenas, e 
houve toda uma expansão para oeste e para o sul, em busca de índios para escravizar, uma expansão 
basicamente com essa motivação: índios para alimentar a nascente dinâmica indústria do açúcar. No 
caso da América portuguesa, isso se manteve mesmo no período hispânico; criou-se um jeitinho para se 
justificar a escravidão indígena (...). Então, a escravidão indígena campeou. Há, hoje em dia, vários 
trabalhos que destacam bem a escravidão indígena que ensejou grande expansão do ponto de vista 
territorial” (MORAES, 2001, p. 109-110). 

93Para Moraes (2009, grifos nossos), o “sertão” não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma 
realidade simbólica, uma ideologia geográfica. É um discurso valorativo referente ao [território], que 
qualifica os lugares segundo a mentalidade reinante e os interesses vigentes. Nesse sentido, o “sertão” 
como qualificativo de lugares é um termo da geografia colonial que reproduz o olhar apropriador dos 
impérios em expansão. Como figura do imaginário da conquista territorial, é um conceito que, ao 
classificar uma localização, opera uma apropriação simbólica do lugar. São os “sertões” que qualificam 
caatingas, cerrados, florestas e campos - um conceito nada ingênuo, veículo de difusão da modernidade 
no [território].   
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as possibilidades de recursos naturais a explorar. Jardim (1998) apontou que os 

primeiros expedicionários negociavam seus mapas e roteiros. Afinal, entendia-se que 

tais informações significavam não somente a possibilidade de se encontrar metais, como 

também que constituíam fonte de conhecimentos caros à territorialização europeia que 

se realizava.  

Vasconcelos (1999) ressaltou que, para realizar essas expedições, o que implicava 

adentrar terras, exigia-se a autorização da Coroa e mesmo de algum sesmeiro que 

houvesse no caminho. Ressaltou que ao se percorrer essas trilhas, os europeus iam 

fundando pressupostos de apoio para possíveis explorações futuras nos locais que, 

posteriormente, se tornaram arraiais e vilas. Jardim (1998) acrescentou que esses grupos 

cultivavam para se obter alimentos nessas localidades e havia recomendação de que, a 

cada 50 léguas, fossem fundados arraiais que servissem de apoio às expedições aos 

sertões.  

A historiadora Resende (2007) apontou que as expedições ocorreram a partir de 

1531, sendo a primeira conduzida por Martim Afonso de Souza, e que foram essas 

expedições ocorridas no século XVI que adentraram o que hoje é estado de Minas 

Gerais. Em geral, elas partiram do litoral baiano (Porto Seguro), adentrando o vale do 

rio Jequitinhonha, sendo que uma delas alcançou o que hoje é município de Diamantina, 

na porção central de Minas Gerais; outra alcançou o rio Jequitaí, afluente do rio São 

Francisco, no que hoje é parte do município de Buenópolis – ambas as áreas 

compreendidas em nossa pesquisa. Houve, também, expedições que, ao longo do século 

XVII, partiram da atual São Paulo até alcançarem as atuais Ouro Preto e Mariana, na 

porção centro-sul de Minas Gerais. A descoberta do ouro ocorreu no final desse século.  

Esses elementos mostram que já havia, desde o século XVI, considerável 

investimento tanto estatal quanto privado para a entrada nas áreas das minas, como 

também uma diversidade de relações entre os europeus e os povos nativos, como 

guerras, subordinação/escravidão e alianças. Assim como, o encontro/confronto com 

esses povos viabilizava a apropriação dos seus territórios ao longo desses caminhos, 

sendo que os trajetos/trilhas percorridos nessa época, os arraiais que iam sendo 

instalados e os cultivos de alimentos implantados, foram fundamentais no apoio à 

territorialização europeia em curso no interior da colônia.  

Ao mesmo tempo, a produção de conhecimento humano, com destaque para 

cartografia, demonstrava a intenção e o empenho feito por esses conquistadores, afinal, 

metais preciosos não podem ser produzidos pelo trabalho humano: dependem de 
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processos geológicos localizados. Mas sua apropriação e comercialização puderam 

gerar acumulação de riqueza, ou de ganhos sob o capitalismo que então se desenvolvia 

sob a forma mercantil, no qual a produção estava subordinada ao comércio. Nesse 

processo de colonização, o que estava em questão, portanto, era a territorialização 

europeia transformando áreas para a produção de produtos, e, ao mesmo tempo, 

viabilizando a acumulação de riquezas e dinheiro para a Metrópole e também para os 

“particulares” diretamente envolvidos com o “empreendimento colonial”. Para isso, 

monopolizava-se o território e subordinava-se o trabalho humano por meio do uso de 

violência: a escravidão. 

 

 

1.3.2 A unificação territorial brasileira – guerras territoriais 

 

 

Conforme colocado nos estudos de Moraes (2001), ao mesmo tempo em que houve 

expansão territorial da colonização, houve também fracionamento da soberania, o que 

só foi revertido no século XVII quando Portugal voltou a ter autonomia. O primeiro 

fracionamento deveu-se à invasão holandesa94, o segundo, ao Quilombo de Palmares, 

sendo que tal episódio foi minimizado na história brasileira. Segundo Moraes:  

 

Primeiro, vale lembrar que Palmares durou quase cem anos, um 
século. No seu auge, por volta de 1650, chegou a ter 70.000 
habitantes, que era mais ou menos a população da área mais 
povoada da colônia, na época, o Recôncavo Baiano. Então não 
foi uma coisa secundária. Palmares foi uma clara situação de 
extraterritorialidade no domínio português, era um Estado 

                                                           
94 “Os holandeses foram apeados do comércio do açúcar porque estavam em guerra com a Espanha (o que 

já era uma decorrência direta da unificação das coroas) e resolveram tomar posse das áreas produtoras, 
na medida em que eram responsáveis por 80% do transporte do açúcar e foram impedidos dessa 
atividade. Esse impedimento significou um baque muito grande na economia holandesa e eles 
resolveram tomar logo a área produtora, inclusive como um elemento dentro da guerra que travavam 
com a Espanha, na Europa. É interessante assinalar que Portugal, quando retomou sua autonomia, na 
Europa tornou-se aliado dos holandeses, porém eles estavam aqui no Brasil, como estavam em Angola. 
Isso também se resolveu de uma forma exemplar: assinando um tratado que só valia para o hemisfério 
norte. Atribui-se a esse tratado o comentário feito por um pastor holandês: “Não existe pecado do lado 
de baixo do Equador!” O momento da restauração portuguesa foi um momento de auge do domínio 
holandês no Brasil. Os holandeses controlavam desde o Maranhão até a barranca do São Francisco, 
basicamente toda a Zona da Mata. Essa área não era mais domínio português, uma primeira fratura do 
período. A guerra entre holandeses e portugueses no Brasil acabou levando à grande fuga dos escravos. 
A tática portuguesa de desarticular os engenhos e botar fogo nos canaviais propiciou grande fuga de 
escravos, que foram se concentrando em Alagoas, na serra da Barriga, gerando a segunda fratura do 
ponto de vista da soberania: o Quilombo de Palmares” (MORAES, 2001, p.110). 
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autônomo, que inclusive negociava com portugueses e 
holandeses. Foi uma segunda fratura: Palmares, durante o século 
XVII (2001, p.110).   
 

O terceiro fracionamento deveu-se, segundo Moraes (2001), aos territórios 

missioneiros95. O quarto fracionamento, do ponto de vista do atual território brasileiro, 

correu exatamente no Maranhão e Grão-Pará, que faziam parte de outra colônia - a 

colônia do Maranhão. Assim, na metade do século XVII, quando Portugal retomou sua 

soberania na Europa (quando voltou a existir como reino autônomo), era esse o quadro 

territorial da colônia. Nada dizia, naquele momento, que essas partes fracionadas 

deviam ser reagrupadas. A segunda metade do século XVII foi então marcada por um 

processo de recuperação da soberania portuguesa sobre essas terras, o que se deu por 

meio de guerras. 

Conforme Moraes (2001), a primeira ação em prol da recuperação do domínio 

territorial português foi exercida sobre as missões, por meio de vários ataques efetuados 

por bandeirantes. Com isso, as missões deslocaram-se para o lado oeste do Rio Uruguai, 

saindo do atual território brasileiro, e as terras onde estavam instalados voltaram à 

soberania portuguesa já na segunda metade do século XVII. A expulsão dos holandeses, 

por outro lado, deu-se por meio de um processo de guerrilha. Os portugueses 

queimaram os engenhos e os canaviais, atingindo diretamente a produção, sendo que 

praticamente não se embarcava açúcar por Recife. Daí os holandeses, que já não 

estavam obtendo ganhos com a ocupação do Nordeste, abandonaram o Brasil, e 

Portugal retomou a soberania sobre aquela área. A terceira ação deu-se por meio do 

ataque ao Quilombo dos Palmares96, e sua destruição no final do século XVII está 

relacionada à construção de uma estrada que, quando chegou a Macacos, capital do 

território palmarino, possibilitou a locomoção de uma artilharia pesada para tal feito.  

                                                           
95 “O Vaticano tinha uma geopolítica muito inteligente, que era a de criar um estado-tampão na América 

do Sul, entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola um estado-tampão objetivado pelas 
missões, que avançavam pelo Amazonas e pelo Orinoco e pela bacia do Prata. Uma hora iam encontrar-
se e o conflito seria inevitável, e a Igreja seria o árbitro. Então criaram um estado secular do Vaticano, 
como uma forma de manter os índios nessa área, ou seja, fora do contato tanto de portugueses quanto de 
espanhóis. Esse plano “foi por terra” também por causa da unificação das coroas, porém o Vaticano não 
o abandonou. Inclusive, no início do século XVII, criou a Sagrada Congregação para Propaganda da Fé, 
um órgão para coordenar o trabalho as missões” (MORAES, 2001, p.110).. 

96 Segundo Moraes (2001, p.109), vários autores mostraram que um fenômeno que fragilizou Palmares foi 
a fixação territorial. “Eles eram grupos nômades e todo grupo nômade quando se sedentariza, passava a 
ter uma estrutura como a de algumas cidades, com uma capital. Aí eles ficaram fixos, dependendo de 
agricultura, e perderam muito da sua agilidade militar”. 



75 
 

Finalmente, a quarta ação foi a anexação do Maranhão e do Grão-Pará ao Brasil. 

Por uma condição geográfica - a existência de correntes e marés -, era muito difícil 

navegar de São Luís e Belém para o litoral oriental do Brasil97. Então, a estratégia 

utilizada foi, também, com a construção de outra estrada: o chamado “Roteiro do 

Brasil”, que ligava Salvador a São Luís, basicamente construída por meio do avanço das 

boiadas da Casa da Torre98, que pagava tropas paulistas para aniquilarem índios que 

habitavam a caatinga, abrindo essas terras para a pecuária. A partir daí, a Coroa 

Portuguesa, pela primeira vez na história brasileira, organizou expedições que não eram 

de “pacificação nem de aldeamento de indígenas, eram com objetivo de extermínio” 

(MORAES, 2001, p.111, grifos nossos).  

O principal argumento utilizado pela Coroa, segundo Moraes (2001), foi o de que 

os índios eram pró-holandeses, e que esses teriam “armado e adestrado certas tribos 

indígenas em práticas militares europeias”99. Utilizando esse “caminho terrestre”, o 

mesmo bandeirante paulista que destruiu Palmares, Domingos Jorge Velho, fundou 

Teresina. Aquela estrada garantiu, ainda, a relação do Maranhão e de Belém com o resto 

do Brasil. Pode-se dizer, portanto que, ao final do século XVII, a soberania portuguesa 

sobre o território brasileiro foi recomposta, consolidou-se e, mais do que isso, se 

expandiu.  

Chamou nossa atenção não somente as estratégias geopolíticas lideradas pelos 

portugueses, mas também a violência praticada em “nome da Coroa”, personificada nos 

sujeitos à frente dessas guerras territoriais, assim como o confronto entre diferentes 

sociedades. Foi, portanto, uma fase de ampla desterritorialização de outros grupos 

europeus e de povos indígenas. 

Ressalte-se o uso, por parte da Coroa e dos “particulares” acionados, de “artilharia 

pesada”, ou seja, constiruída por armas de ferro e pólvora, bem como o uso de animais 

                                                           
97 Segundo apontamentos de Moraes (2001) era mais fácil ir de São Luís e Belém para a Europa, ou para 

as Antilhas, do que vir para o Rio de Janeiro, Bahia ou Pernambuco.  
98 Referência ao “Morgadio da Casa da Torre”, concedido por sesmaria a Antônio Guedes de Brito, de 

ampla extensão territorial, que conjugava, num mesmo indivíduo, interesses particulares com os da 
Coroa (de territorialização), tendo ele recebido do Governador-geral (Mestre de Campo, Coronel e 
Regente) patentes de autoridade. Assim, ele defendia suas terras e apoiava a conquista dos “sertões” do 
São Francisco, colocando alimentos, animais de carga e “seus homens” a este fim, recebendo da Coroa 
armas e munições e terras como recompensa (NEVES, 1998). 

99 “Essa prática foi confirmada por uma carta de um padre, no Recife, pedindo ao rei verbas para pagar a 
essa tropa de paulistas. Ele terminou a carta com uma frase “brilhante”: “Vossa Majestade há de convir 
que toda pólvora queimada contra esses infiéis será incenso aos olhos do Senhor”. Aquela investida 
contra os índios recebeu várias denominações: alguns a chamavam de “guerra dos bárbaros”, outros, de 
“revolta dos Cariris”. O extermínio dos índios da caatinga abriu uma estrada para a pecuária, estrada 
que, de Salvador, ia demandar o Norte do Brasil” (MORAES, 2001, p.111). 
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domésticos de origem europeia, para os deslocamentos longos e para a ocupação das 

terras (como equinos e bovinos). A terra constituía uma recompensa aos “serviços 

prestados” à Coroa, na forma de sesmarias, que foram sendo ocupadas por grandes 

fazendas de gado, como a do Morgadio da Casa da Torre, sobre a qual voltaremos 

adiante neste trabalho. Ao mesmo tempo, desvelou-se tanto a conexão entre o político e 

o econômico, no Estado em formação, quanto a lógica de reprodução social europeia 

que se territorializava.  

Outro aspecto que chamou atenção foi a resistência encontrada pelos portugueses 

e a configuração do território de Palmares no interior dos domínios europeus e 

indígenas. Isso apontou para a complexidade das dinâmicas territoriais na configuração 

territorial brasileira, nas quais grupos vindos da África para o trabalho escravo 

escaparam do cativeiro e também se territorializaram no “novo mundo”. Ou seja, no 

interior da territorialização europeia no Brasil, outros povos estavam territorializados 

(indígenas) e outros em processos de territorialização (africanos), formando um 

mosaico de distintas sociedades, de fronteiras culturais (HANNERZ, 1997)100.  

De forma que, a retomada da soberania portuguesa sobre as partes fracionadas do 

território brasileiro subordinou variadas territorialidades no âmbito do processo de 

colonialismo, encontrando forte resistência, contra a qual declarou guerra. Afinal, 

estava em jogo o controle do trabalho, dos recursos e dos produtos, para viabilizar o 

“empreendimento colonial” no qual as “raças” tinham papéis diferenciados101. Assim a 

violência foi exercida para viabilizar a colonização, para a apropriação da terra e o 

controle do trabalho, de forma a viabilizar a acumulação de riqueza e dinheiro. Os 

“particulares” exerciam, pois, o monopólio da violência em nome da Coroa, uma 

prerrogativa do Estado legitimado para tal na sociedade moderna102.  

 

 

 

 

 
                                                           
100 Hannerz (1997) propôs a compreensão da cultura como processo, como movimento. O movimento 

trouxe a ideia de fluxos materiais e imateriais. Se houve fluxos, houve também contra fluxos e 
multiculturas coexistindo, como também multicentralidades. Ele questionou a origem das coisas, que 
estavam sempre sendo apropriadas e ressignificadas. Entretanto, houve que se considerar a assimetria de 
poder entre os fluxos como, por exemplo, a modernidade, que disseminou normas e formas 
institucionais centrais pelo globo. As fronteiras e os fluxos questionavam a pureza cultural. 

101 Quijano (2005). 
102 Marx, volume V de O Capital. 
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1.3.3 Pecuária extensiva, mineração, trabalho escravo e produção de alimentos nos 

“sertões” 

 

 

Moraes (2001) ressaltou que a descoberta do ouro na última década do século XVII foi 

um fenômeno fundamental para o processo de formação territorial brasileira visto que 

levou a uma interiorização maior da colonização. A mineração foi também uma 

atividade essencialmente urbanizadora, porque em qualquer lugar onde ela ocorria 

criava cidades, gerando a “primeira rede de cidades do Brasil” (p. 112). A produção 

aurífera também criou um setor dominante na economia colonial brasileira. A partir 

dela, a colônia, como um todo, trabalhou para a área mineradora. 

Para Moraes (2001), as demandas mineiras foram responsáveis, inclusive, pelo 

avanço da pecuária, que, no início do século XVIII, chegou às barrancas dos rios 

Araguaia e Tocantins e até mesmo o avanço da pecuária no sul do Brasil, nos campos de 

São Pedro, voltou-se para o abastecimento da zona mineira. Segundo o autor, aquele 

período (1700 a 1750) foi marcado pelo ouro e pelos tratados internacionais que 

legitimaram as fronteiras: o Tratado de Madri e o Tratado de Santo Idelfonso, que 

praticamente definiram as atuais fronteiras do Brasil. A partir de 1750, viveu-se o 

último período, que seria de apogeu e de crise do período colonial. 

Na compreensão de Furtado (1974), além da açucareira, as outras atividades 

econômicas do período colonial que se destacaram no processo de acumulação de 

dinheiro foram: a pecuária, que considerou como uma projeção da economia açucareira 

no Nordeste, dada a demanda por carne, desenvolvendo-se já a partir da segunda metade 

do século XVII; e a mineração, no centro-sul do país, após a descoberta de jazidas em 

Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais já no século XVIII.  

Para Furtado (1974), enquanto no século XVII, o desenvolvimento da pecuária 

estabeleceu relação direta com a produção de açúcar no Nordeste, ao mesmo tempo em 

que abriu área de expansão da cana nos “sertões” nordestinos; durante o século XVIII, o 

desenvolvimento da pecuária sulista decorreu da relação com a atividade 

mineira/mineração.  
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A pecuária 

 

A pecuária, segundo Furtado (1974), caracterizava-se por ser extensiva e até certo 

ponto itinerante, tendo seguido também para o sul do Brasil. Dada sua dinâmica, em 

busca de terras e deslocamento constantes, foi considerada um fator fundamental na 

ocupação do interior brasileiro. O autor destacou o autor que a busca por terras 

disponíveis fez os pecuaristas cruzarem o rio São Francisco, chegando ao atual estado 

do Tocantins e do Maranhão já naquele período do século XVII. Na compreensão do 

autor, a pecuária valeu-se, sobremaneira, de mão-de-obra indígena e tornou-se também 

fonte de exportação de couro.  

Furtado (1974) considerou que essa atividade era mais atrativa ao colono europeu, 

dada a demanda mais baixa por investimentos e pela possibilidade de acumulação de 

riqueza a partir do trabalho em fazendas criadoras de gado, já que, após certo período de 

trabalho (4 a 5 anos), tinha-se direito à participação no rebanho em formação (1 em cada 

4 crias) – o que possibilitava iniciar criação própria, semelhante ao que acontecia nas 

colônias inglesas e francesas. Para o autor, dada a disponibilidade de terras, essa 

atividade não se preocupava em aumentar a produtividade. 

Caio Prado Jr. (1961), por sua vez, apontou que a pecuária, no século XVII, já 

tinha alcançado o que veio a ser o norte de Minas Gerais, nas margens do rio São 

Francisco e de seu afluente, o rio das Velhas, valendo-se da mão de obra escrava de 

origem africana e da de indígenas e mestiços nas fazendas de pecuária. Isso revela as 

variações de conjunturas que ocorreram no interior do país e, mais especificamente, em 

Minas Gerais.  

A esse respeito, Neves (1998) afirmou que, nas fazendas que se formavam na área 

que veio a se tornar Minas Gerais, já havia o pagamento de rendas da terra dos 

pecuaristas aos sesmeiros. Por outro lado, Prado Jr. (1961) acrescentou que, no interior 

das áreas destinadas à pecuária nas fazendas, havia áreas destinadas a cultivos de 

alimentos para consumo da população que ali estava e que cultivavam vazantes de rios 

como o São Francisco. 

Nota-se, portanto, que a pecuária foi colocada por mais de um autor como 

atividade subsidiária às de exportação. Entretanto, a nosso ver ela fica melhor 

compreendida como uma atividade que se relacionava com as demais, e que se 

desenvolvia no contexto dessas relações, cumprindo papel importante no processo 

colonizador. Sua implantação teve, portanto, relação direta com o dinheiro mercantil 
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nela empregado, cuja origem, por sua vez, estava nas atividades de exportação e no 

dinheiro acumulado pelos colonos que nela investiram. Essa atividade também permitiu 

acumulação de dinheiro a partir da sua reprodução, via mercado interno e exportação de 

couro, e fundou-se na apropriação de terras sem por elas pagar, na exploração do 

trabalho escravo e na renda fundiária no caso dos sesmeiros. Para, além disso, a 

pecuária desempenhou papel estratégico no processo de territorialização europeia.  

No final do século XVII, segundo Furtado (1974), as dificuldades enfrentadas por 

Portugal frente à concorrência do açúcar produzido nas demais colônias francesas e 

inglesas fizeram com que as buscas por metais preciosos no Brasil fossem vistas como 

solução, o que intensificou as expedições. A Coroa, então, enviou técnicos especialistas 

para a procura das jazidas, contando com o apoio daqueles que estavam nos sertões - à 

época se referiam àqueles que tinham saído do litoral paulista e adentrado o Planalto 

Piratininga, atual cidade de São Paulo – os bandeirantes. Como visto, as buscas das 

minas tiveram sucesso e, portanto, uma nova forma de acumulação foi iniciada. 

Apontaremos aqui aspectos que serão aprofundados adiante, sobre as particularidades 

da mineração colonial em Diamantina e arredores, em Minas Gerais, área de nossa 

pesquisa.  

A administração real colocou-se a organizar as posses das minas – chamadas 

datas minerais, concedidas pelo Guarda-mor de cada mina - e a cobrar o imposto 

correspondente, chamado quinto do ouro. Toledo (2008) ressaltou que a posse da mina, 

foi cedida inicialmente ao descobridor como direito inalienável, desde que ele fosse 

capaz de explorá-la e defende-la. Ocorreram aí conflitos de interesses entre o sesmeiro 

já instalados e os mineradores.  

Dito de outra forma, o conflito se deu entre os sesmeiros que territorializavam os 

sertões com fazendas de pecuária e detinham o domínio territorial, ou seja, o monopólio 

(de exploração) da terra para viabilizar a acumulação; e as “empresas” mineradoras 

paulistas que se instalavam na mesma área buscando o monopólio (de exploração) das 

datas de minas, também para acumulação. Havia, portanto, uma disputa por 

territorialização entre os dinheiros “particulares”.  

Na área da atual Minas Gerais, ocorreram também disputas entre os paulistas 

“descobridores” e os “forasteiros”, em geral, baianos, que queriam o controle do 

comércio de mercadorias nas ‘minas’. Essa disputa ficou conhecida como “Guerra dos 

Emboabas”, um conflito que se caracterizava pela disputa de entre interesses comerciais 

dos “particulares”. Ao mesmo tempo, esse processo de permanência e exploração das 
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minas levou à configuração da “região das minas” em que paulistas se tornaram 

mineiros, nas considerações de Toledo (2008). De toda forma, a Coroa continuava a 

controlar a concessão das terras, da exploração das minas, dos cargos da administração 

pública instalada nos locais e das milícias. 

A esse respeito, Neves (1998) acrescentou que o conflito da Guerra dos Emboabas 

expressava mais que o controle do monopólio de mercadorias do comércio nas ‘minas’, 

dizendo respeito a uma disputa territorial entre as diferentes dinâmicas colonizadoras 

em movimento no país, visto que diferentes frentes de colonização se encontraram nessa 

área das ‘minas’ disputando as jazidas e o comércio. Ou seja, disputava-se a posse das 

datas das minas, o posto de Guarda-mor e o monopólio do comércio nas áreas das 

‘minas’ onde a densidade demográfica crescia. Neves (1998) demonstrou ainda que os 

paulistas também territorializaram os sertões através de fazendas de gado que foram 

instaladas às margens do rio São Francisco, encontrando-se com pernambucanos na 

margem esquerda e com baianos na direita, antes mesmo do descobrimento das 

minas103.  

Dessa forma, ocorriam disputas entre os “particulares” no processo de 

territorialização dos sertões, ou de apropriação territorial. Segundo Neves (1998), 

prevaleceu, inicialmente, com o aval da Coroa, a manutenção do controle dos paulistas 

sobre as ‘minas’, para manter o controle da “corrida do ouro” por meio do poderio 

militar que detinham. Essa situação sofreu alterações em 1707 com a criação do aparato 

político-administrativo das ‘minas’, com a centralização do poder pela Coroa e com a 

designação de um emboaba como governador, o que alterou a correlação de forças 

sobre as ‘minas’. Isso demandou a intervenção da Coroa para compor a administração 

das ‘minas’, criando estruturas administrativas, fiscais e jurídicas específicas104. Esse 

processo teve por efeito alterações na dinâmica colonial, devido à maior presença da 

Coroa, levando a existência de cargos administrativos, que passaram a ser disputados, 

uma vez que significavam a manutenção do exercício do poder político-econômico ao 

mesmo tempo, muitas vezes personificado em um mesmo sujeito – o que era um grande 

diferencial na viabilização da acumulação de dinheiro.  

                                                           
103 Respectivamente, o Morgadio da Casa da Ponte e o Morgadio da Casa da Torre.  
104 Em 1709, foi criada a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, separada da capitania do Rio de 

Janeiro. Depois, em 1720, ocorreu a separação da capitania de São Paulo da de Minas do Ouro, com a 
criação da capitania de Minas Gerais, o que permitiu maior controle da Coroa sobre a produção, 
extração real estabelecida e taxação. De toda forma, os conflitos territoriais estabelecidos por interesses 
particulares, em disputas políticas e militares, continuaram mesmo com a presença da Coroa (NUNES, 
2001). 
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A mineração 

 

Segundo Furtado (1974), a mineração demandou mão de obra especializada e 

elevou o preço dos escravos no país. Ao mesmo tempo, a mineração atraiu, pela 

primeira vez no âmbito da colonização, uma corrente migratória espontânea de Portugal 

para o Brasil – a busca do eldorado. O autor destacou que, até então, via de regra, 

vinham para o Brasil aqueles que tinham elevadas quantidades de dinheiro para investir, 

além de trabalhadores especializados e artesãos para trabalharem em engenhos. 

Também havia a emigração subsidiada, com elevado custo para a Coroa. Com a 

mineração, sujeitos com poucos recursos mobilizaram-se, dado que a exploração 

iniciada foi de metal de aluviões depositados nos fundos dos rios, o que demandava 

menor investimento.  

Outro aspecto relevante destacado por Furtado foi o de que a organização do 

trabalho na mineração era diferenciada da do engenho: os escravizados chegavam a 

trabalhar com um percentual negociado com seus proprietários, e até mesmo chegavam 

a comprar suas alforrias com os recursos acumulados. Mesmo para os trabalhadores 

livres as possibilidades de ascensão por acumulação eram maiores nas minas, visto que 

o dinheiro imobilizado em escravos e na lavra era bem menor que no engenho. Se não 

tivessem recursos para tal, podiam lançar a si próprios ao trabalho como faiscadores e, 

com sorte, acumular. O efeito desse contexto foi a duplicação da população colonial de 

origem europeia no Brasil durante o século XVIII (FURTADO, 1974).  

Por outro lado, ainda segundo Furtado (1974), a atividade realizada pela 

mineração não permitia nenhuma ligação com a terra tal qual ocorria na atividade 

açucareira, visto que o investimento de dinheiro era reduzido em função da incerta a 

vida útil de uma lavra. Na visão do autor, o elevado ganho do “negócio”, sobretudo no 

início, levava à concentração de todos os recursos disponíveis na própria mineração. 

Assim, a combinação dessa mobilidade com os elevados ganhos e certa especialização 

marcava a organização da atividade.  

O autor afirmou também que a excessiva concentração da atividade levava a 

grandes dificuldades de abastecimento, inicialmente, causando fome. Como efeito da 

demanda elevada, ocorreu à elevação de preços dos alimentos e dos animais de carga 

nas vizinhanças – o que chamou de “irradiação dos benefícios econômicos da 
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mineração” (p.76). A partir daí, o autor relacionou tal demanda, na área central do 

Brasil, ao desenvolvimento da pecuária no Sul do país, de modo que os baixos ganhos 

dessa atividade – que sobreviva graças à exportação do couro - fosse favorecida pela 

demanda por carne nas áreas de mineração, além de integrar economicamente essa área 

as demais no país. O autor ressaltou também o posterior fluxo de gado bovino do 

Nordeste para as áreas das ‘minas’.  

Outro ponto destacado pelo autor diz respeito ao desafio que consistia no 

transporte dos metais de áreas dispersas, declivosas e distantes até o litoral, onde eram 

embarcados para a metrópole portuguesa. Para vencê-lo, as tropas de muares foram a 

infraestrutura viável, gerando um grande mercado para animais de carga, que se 

concentrava em São Paulo, que também passou a concentrar a engorda e distribuição de 

bovinos para provimento de carne nas ‘minas’. Em ambos os casos, os animais, no 

entanto, vinham do Sul (FURTADO, 1974).  

Furtado (1974) acrescentou ainda que, naquele período, muitas áreas pouco 

produtivas viveram fluxo e refluxo demográfico rapidamente. Outras áreas, de produção 

mais elevada, provocaram povoamentos mais regulares, com a fixação definitiva de 

populações. No entanto, os depósitos de aluvião esgotaram-se mais rapidamente onde 

sua exploração era mais fácil e, após 1760, ocorreu o declínio dessa economia, quando a 

população livre total da área de mineração não era inferior a 300 mil pessoas – entre a 

Mantiqueira em Minas Gerais e Cuiabá no Mato Grosso, incluindo Goiás.  

Outro aspecto apontado pelo autor foi que, apesar do preço do ouro, a renda média 

na mineração, não foi superior à da economia açucareira. Entretanto, tratava-se de uma 

renda bem menos concentrada, com uma população livre bem mais numerosa do que a 

da economia açucareira. Porém, a distância das ‘minas’ dos portos encarecia os artigos 

importados, que eram, portanto, menos consumidos, o que, na análise do autor, deveria 

favorecer o desenvolvimento do mercado interno nessa área interiorana (FURTADO, 

1974). 

Nesse ponto, Furtado (1974) chamou atenção para o não desenvolvimento de 

manufaturas nas áreas das ‘minas’, mencionando uma lei editada por Portugal que 

proibia tal atividade e mesmo a Coroa não ter enviado técnicos especializados, por 

exemplo, no beneficiamento do ferro, que era tão abundante. No entanto, a demanda nas 

‘minas’ por produtos básicos, como ferraduras, levou ao desenvolvimento da 

metalurgia do ferro sem o apoio da Coroa, o que foi possível graças aos conhecimentos 

dos africanos escravizados que detinham tal conhecimento.  
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Furtado (1974) destacou ainda a submissão de Portugal à Inglaterra, a qual impôs 

várias medidas para manterem o reino português como importador de mercadorias 

manufaturadas e, consequentemente, sua colônia também – que já era vista como um 

mercado consumidor em expansão. Destacava-se aí a Revolução Industrial e o papel 

cumprido pelo ouro extraído em Minas Gerais na acumulação de dinheiro para tal 

processo na Inglaterra, devido essa relação Portugal-Inglaterra. O ouro era recebido 

pelos bancos ingleses, o que permitiu deslocar o centro financeiro de Amsterdam para 

Londres e as reservas metálicas deram à Inglaterra condições de atravessar as guerras 

napoleônicas. 

Chamou nossa atenção a menção a busca pelo eldorado, que permitiu que sujeitos 

de origem europeia com poucos recursos pudessem se aventurar na colônia para a 

acumulação de dinheiro, bem como aqueles que tinham mais recursos para investir, 

conseguissem acumular elevada riqueza, o que reafirmou o caráter privado do 

empreendimento colonial português. De outro lado, quanto aos africanos, ainda que 

tenham tido arranjos contextualizados, como apontou Furtado (1974) - que chegavam a 

viabilizar com que se tornassem livres do cativeiro - não se poderia perder de vista a 

violência a que eram submetidos e as péssimas condições de vida (MACHADO FILHO, 

1980; LUNA et al., 2009). 

Ou seja, a formação social desse período foi marcada novamente pela violência, 

com os senhores proprietários de meios de produção; escravos indígenas e africanos em 

regime escravo de trabalho; e homens livres que trabalhavam autonomamente ou como 

assalariados, sobretudo, como mão de obra especializada. Além disso, a base fundiária 

que se formava no campo brasileiro já contava, no século XVIII, com grandes fazendas 

de produção especializada de cana-de-açúcar e de pecuária, além das posses de 

mineração, uma atividade intensiva, que dinamizou a produção de alimentos e o fluxo 

de mercadorias. Enquanto esse mercado interno se formava, inclusive entre as 

capitanias, a Revolução Industrial acontecia na Europa, o que acarretaria mudanças 

substanciais na colônia portuguesa.  

 

 

A produção de alimentos 

 

Sobre a produção de alimentos, na colônia, para uso interno, Furtado (1974) 

afirmou que o foco na produção altamente especializada de cana-de-açúcar fazia com 



84 
 

que a mão de obra escravizada, vinda da África, fosse concentrada na produção do 

açúcar, ficando a produção de alimentos a cargo de outros sujeitos, nas proximidades 

das grandes fazendas.  Isso, de certa forma, foi reafirmado com relação às ‘minas’, 

quando o autor apontou o fornecimento de alimentos trazidos de outras áreas, dada a 

concentração de esforços na mineração. Nessa perspectiva, Moraes (2001) ressaltou que 

a agricultura de abastecimento era praticada desde o início do processo colonizador 

naqueles solos que não eram os mais adequados para a cana-de-açúcar – nas 

proximidades das grandes fazendas produtoras de açúcar. Havia, ainda, presença de 

trabalhadores livres, envolvidos com trabalhos diversos, os quais também necessitavam 

de alimentos.  

Prado Jr (1961), por sua vez, apontou que havia também a produção de alimentos 

no interior das fazendas de pecuária por sujeitos voltados à agricultura. Afirmou 

também a existência de uma agricultura de autoconsumo no interior do domínio de 

grandes fazendas voltadas à monocultura para exportação, que permitiam seu 

abastecimento alimentar. Para tal, o fazendeiro destinava parte dos próprios escravos 

para essa produção de alimentos, sendo que os mesmos também tinham um dia da 

semana destinado a cuidar de cultivos para alimentarem a si próprios. Ou seja, a 

agricultura era realizada para consumo na própria fazenda pelos proprietários e 

trabalhadores. Entretanto, segundo o autor, foi se desenvolvendo um “ramo” de 

produção especializada fora das fazendas, destinada à produção de alimentos para a 

manutenção da colônia em geral.  

Antônio de Paula, economista (2000), também constatou a existência de fazendas 

que conciliavam atividades de mineração e produção de alimentos nas áreas das 

‘minas’. Portanto, havia, tal como na pecuária e no engenho, a conciliação de atividades 

no interior das fazendas mineiras, as quais contavam com os mesmos escravos para a 

mineração e para a agricultura. Conforme Prado Jr. (1961), a agricultura de 

autoconsumo desenvolveu-se consideravelmente, pois, além da intensidade de trabalho 

na área das ‘minas’, havia uma população urbana considerável nesses locais. Havia, 

portanto, demanda de alimentos tanto para os trabalhadores das ‘minas’, como para os 

administradores da Coroa, os trabalhadores do comércio, entre outros.  

Outro aspecto relevante para nossa análise diz respeito à apropriação de terras 

nesse período, as quais eram consideradas “abundantes”, o que viabilizou o avanço da 

pecuária em manejo extensivo e do próprio monocultivo da cana-de-açúcar, conforme 

Furtado (1974). Como já visto, estava então em vigor o sistema sesmarial de concessão 
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de terras pela Coroa portuguesa, voltado aos “homens de bem” que possuíam vultosas 

somas de dinheiro para investir. Ao mesmo tempo, Osorio (2008) demonstrou que, 

desde o período colonial, se desenvolveu a posse, caracterizada inicialmente por uma 

agricultura móvel e predatória seguida da contínua busca de novas terras para 

explorações de grandes extensões territoriais. Entretanto, a posse aos poucos foi sendo 

reconhecida pelas autoridades e tornou-se uma constante, sendo a principal forma de 

apropriação territorial para fazendeiros e pequenos produtores – os camponeses. Ou 

seja, havia uma dinâmica de apropriação que fugia ao controle da Coroa. 

Diante de tais elementos, entendemos que havia, portanto, sujeitos dentro e fora 

das fazendas produzindo alimentos destinados ao consumo próprio de suas famílias, 

como também ao de fazendeiros e trabalhadores, escravizados e livres, que estavam 

dedicados às atividades de exportação. O que esses apontamentos sugerem é a formação 

do campesinato no país - no interior e nos arredores das fazendas e das minas - ou seja, 

no âmbito da territorialização do capital, territorializava-se também o campesinato, de 

forma contraditória, combinada e desigual. Esses sujeitos, envolvidos diretamente na 

produção de alimentos, foram fundamentais para a viabilização do processo de 

colonização e para a formação de um mercado interno desses produtos, à medida que a 

havia especialização do trabalho, no interior da colônia, cuja relação se dava pela 

mediação dos produtos.  

Uma consideração é que a ideia de que os ‘sertões’ que produziam esse alimento 

para as ‘minas’ estavam distante, é também questionável. À medida em que as 

povoações das vilas mineiras iam sendo estabelecidas, os sertões iam sendo 

“transferidos” ou considerados como “mais distante”, ou seja, para onde estavam as 

terras ainda a serem conquistadas. Documentos históricos demonstram, por exemplo, 

que no caso de Diamantina (MG), os sertões citados eram áreas muito próximas, dentro 

dos contornos do atual município, incluindo cessões de sesmarias para produção e 

alimentos (MACHADO FILHO, 1980), nas imediações da vila e não necessariamente a 

centenas de quilômetros das ‘minas’.  

Conforme descrito por Guimarães e Reis (2007, apud Leite, 2010, p.121), como 

resposta às dificuldades iniciais de abastecimento das povoações das ‘minas’, por volta 

de 1700, a Coroa exigiu que as concessões de sesmarias nessas áreas fossem ocupadas 

com gado e cultivos, devendo-se: “cultivar a terra no período máximo de três anos, já 

que no caso contrário, perderia a posse dela”. Para Leite (2010), baseado no 

arrolamento, feito por Carrara (1999), das sesmarias concedidas no século XVIII nas 
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imediações de Diamantina (MG), havia fazendas com pecuária, cultivos, engenhos e 

escravos, o que demonstrava que a produção de alimentos era notável e não somente 

feita por homens livres (camponeses).  

As colocações desses autores fazem sentido, a nosso ver, afinal é de se perguntar, 

por exemplo, como produtos perecíveis suportariam tamanhas distâncias no transporte. 

O mesmo vale para cereais, que ocupavam elevado volume para serem transportados em 

quantidade suficiente para abastecer as povoações crescentes das ‘minas’. Estudos que 

versam sobre a dieta alimentar desse período colonial, em Minas Gerais, apontaram a 

presença de ingredientes frescos, como também daqueles provenientes da cultura 

alimentar indígena, além da importância dos quintais domiciliares e roçados (TORRES 

et al, 2012). Assim como, o dinheiro acumulado nas demais atividades também 

viabilizava a compra de alimentos produzidos pelos camponeses, que se reproduziam 

com base na posse da terra, já que não eram “homens de bem” a obterem sesmarias, sob 

o trabalho familiar realizado dentro e fora das fazendas.  

No entanto, embora os camponeses não dependessem de dinheiro acumulado para 

investirem na agricultura, já que se valiam do trabalho da própria família, por outro 

lado, dependiam de terras para serem aposseadas, o que os colocava sob tensão com os 

grandes domínios territoriais. A agricultura também dependia de conhecimento e de 

sementes adaptadas às condições edafoclimáticas locais. Como veremos adiante neste 

trabalho, as agriculturas também se encontraram, confrontaram e se relacionaram no 

país em formação, portanto, as sementes e as culturas alimentares também. 

 

 

O mercado interno 

 

Furtado (1974) ressaltou que, na segunda metade do século XVIII, houve falta de 

dinheiro por parte das “empresas” mineradoras, e muitos “empresários” passaram à 

condição de faiscadores, sem condições de repor a mão-de-obra escrava dada a 

diminuição da produção. A ilusão de se encontrar novas áreas de larga produção fazia 

com que destruíssem sua riqueza acumulada antes de transferirem-se para outra 

atividade econômica, o que resultou numa “atividade de subsistência”. Por outro lado, o 

autor destacou a vital importância que cumpriu a “agricultura de subsistência” nessas 

áreas durante o segundo período do século XVIII, dado o declínio da atividade mineira. 

Isso também apareceu na análise feita por Prado Jr (1961), para quem o 
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desenvolvimento da agricultura se deu de tal forma nas ‘minas’, que gerou preocupação 

à Coroa de que essa atividade estivesse concorrendo com a mineração, sendo até vista 

como a possível causa da escassez de metais e pedras. 

Portanto, a nosso ver, o uso do termo “subsistência” diminui a importância e o 

volume da produção de alimentos destinada à manutenção da vida na colônia como um 

todo, ainda que a mesma estivesse se realizando na relação com as atividades de 

exportação, estava em questão a necessidade de se produzir alimentos para um 

contingente significativo de indivíduos. 

Furtado (1974) apontou, ainda, o não investimento por parte da Coroa em algum 

processo de industrialização que pudesse absorver o excedente de mão de obra naquele 

momento, assim como, a dispersão de grupos em busca de terras para a produção 

agrícola gerando núcleos demográficos, com alta presença de europeus, mesmo que 

com baixos ganhos. No nosso entendimento, esses elementos apontam que, naquele 

momento, o dinheiro acumulado na mineração foi investido na constituição de fazendas 

voltadas à pecuária e à agricultura, mobilizando trabalho escravo, e a busca por terras 

também foi uma ação do campesinato em formação. 

De certa forma, isso está presente nos apontamentos de Leite (2010), quando 

analisou a formação das grandes fazendas no nordeste de Minas Gerais, vale do 

Jequitinhonha, então voltadas à pecuária, ao cultivo de algodão e também à agricultura 

para consumo local, tendo identificado famílias que haviam acumulado dinheiro na 

mineração que foi utilizado para formaram essas fazendas. A autora destacou o 

agregado, que se reproduzia no interior dessas fazendas, sendo o uso da violência um 

meio constante de se forçar o trabalho não mobilizado pela escravidão – o que se 

viabilizava pelo coronelismo. Leite afirmou ainda que a posse [camponesa] só ocorreu 

onde o grande domínio das fazendas não se fez e que a condição de agregado, no 

interior das fazendas, implicou sempre em alguma forma de subordinação ao sesmeiro, 

por meio do pagamento de renda da terra (em produto e trabalho), assim como o 

monopólio da comercialização de sua produção, entre outros.  

Para Guimarães e Reis (2007, apud Leite, 2010) o investimento em agricultura nas 

‘minas’ deveu-se não somente ao estímulo da Coroa, mas também aos rendimentos 

derivados dos investimentos nessa atividade, que se tornaram possíveis devido ao amplo 

mercado interno que se formava. Acrescentaram também a produção de produtos locais 

manufaturados, que também se expandiram, como tabaco, queijos, doces, tecido de 
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algodão, produtos de couro, engenhos de aguardente, além do consumo de mercadorias 

oriundas da Bahia e do Rio de Janeiro (incluindo artigos de luxo).  

Dessa forma, o comércio também permitiu acumulação de consideráveis fortunas 

nas ‘minas’, o que tinha relação direta com monopólios de produtos, o que levou a 

Coroa a intervir nos preços dos produtos básicos, de forma a não elevar o custo de 

reprodução dos escravos. Mesmo assim, essa elevação de preços aprofundou a pobreza 

entre a população livre, sobretudo nas áreas urbanas. Havia também nas “praças 

mercantis” das vilas, estabelecimentos usurários que possibilitavam créditos para 

investimentos também nas atividades agropecuárias (LEITE, 2010).  

Quanto ao fluxo de produtos, entre os famosos caminhos que levavam às ‘minas’, 

destacava-se aquele dos “Currais do Sertão” (RESENDE, 2007) – que vindo da Bahia e 

passando pelo rio São Francisco - recebeu várias intervenções em função das “picadas”, 

que eram caminhos alternativos utilizados para o desvio de comercialização de 

escravos, produtos e metais passíveis de impostos. Havia também outros caminhos 

vindos de São Paulo e do Rio de Janeiro e utilizados por comerciantes “volantes”, 

representados, ente outros, pelos tropeiros, boiadeiros e negras de tabuleiro 

(quitandeiras), que eram vistos também como meios para se viabilizar o contrabando de 

pedras e metais. Ao longo desses caminhos, as fazendas ali existentes forneciam 

produtos a esses comerciantes, como também apoio a viajantes, tropeiros, etc. A 

circulação de produtos também era viabilizada pelos rios, que cumpriram papel de 

integração econômica entre Minas e Bahia, cujos canoeiros contavam com 

trabalhadores livres, que também se envolviam com o comércio das mercadorias 

(LEITE, 2010). 

Ocorreu, portanto, a transferência do dinheiro acumulado nas minas para a 

formação das grandes fazendas, como também se ampliaram as possibilidades de 

reprodução do dinheiro no interior da colônia. A gama de caminhos e rios que 

viabilizavam a circulação e comercialização entre vilas próximas e distantes foi 

importante para tal, tendo o contrabando de pedras e metais sido combatido 

constantemente pela Coroa, como apontou Machado Filho (1980). Afinal, os produtos 

de exportação continuavam a viabilizar a acumulação metropolitana, e o processo 

colonizador continuava alavancado por esses produtos. Entretanto, esses elementos 

mostram a relação existente entre as atividades econômicas que se diversificavam e o 

quanto a agricultura de autoconsumo teve grande importância para o desenvolvimento 

do mercado interno, ou seja, para a vida realizar-se na colônia. 
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1.4 A propriedade privada da terra, o trabalho assalariado e a produção de 

alimentos no Brasil 

 

 

Furtado discorreu sobre processos importantes na história do Brasil durante o século 

XIX, como a vinda da família real para o país em virtude da ocupação francesa em 

Portugal, a independência brasileira, a abolição da escravatura, a imigração de colonos 

europeus, a gestação da economia cafeeira e a república. Com destaque para o fato de 

que esse período foi de crise e instabilidade política.  

Para Moraes (2001), dificilmente se entenderia a independência brasileira (1822) - 

uma forma monárquica de independência - sem levar em conta um aspecto central do 

processo da formação territorial: a existência, no momento da independência, de 

grandes fundos territoriais no território brasileiro. O autor chamou atenção de que 

apenas 1/5 do território brasileiro estava ocupado pela economia colonial no momento 

da independência, o restante era fundos territoriais. Na visão de Moraes (2001), foi a 

manutenção do escravismo, por um lado, a manutenção da soberania sobre esses fundos 

territoriais, por outro, foi que levaram à adoção da monarquia e a não-fragmentação do 

Brasil foi, a forma monárquica veio como solução.  

Seguindo o raciocínio de Moraes (2001), 1822 foi um momento de reação 

aristocrática na Europa, e certas instituições do antigo regime estavam com força de 

novo. Entre elas, a forma da legitimação jurídica da soberania territorial no Antigo 

Regime, que era a forma dinástica:  

 

A forma que temos hoje, proposta pela Revolução Francesa, é a 
soberania nacional popular, isto é, o território pertence a um 
povo, a uma nação. Antes da Revolução Francesa, os territórios 
pertenciam às casas reinantes, às dinastias. Daí a forma dinástica 
de legitimação. Por exemplo: Felipe II era holandês, falava 
holandês, a língua da Corte era o holandês, e ele era rei da 
Espanha. Era um problema de dinastia, não era um problema 
nacional, o rei não tinha que ser nascido no país. A adoção da 
monarquia no Brasil de certa forma amenizou o fato 
emancipatório diante da Europa e fez com que as casas reinantes 
da Europa, todas elas possuidoras de grandes territórios 
coloniais – caso da Inglaterra, da França –, aceitassem com uma 
relativa tranquilidade a independência brasileira. A 
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independência foi proclamada em 1822 e, em 1825, Portugal 
reconheceu a autonomia brasileira. Grande parte disso está 
exatamente nessa questão da legitimidade dinástica, porque, do 
ponto de vista dinástico, com a manutenção do príncipe 
português, essas terras que pertenciam à casa Bragança, 
permaneceram pertencendo à casa de Bragança, e a 
independência brasileira passou a ser tratada pela diplomacia 
internacional como uma questão de família.  (MORAES, 2001, 
p. 112-113). 

 

A respeito dos fundos territoriais, Furtado (1974) afirmou que já naquele 

momento a terra, “embora abundante”, tinha sua propriedade altamente concentrada, 

visto que o sistema sesmarial concorrera para que a propriedade, até então monopólio 

real, passasse para as mãos dos poucos indivíduos que tinham acesso aos favores reais. 

Por outro lado, o autor mencionou que este, a seu ver, não era o problema central, visto 

a “abundância de terras”.  

Tal abundância, na análise do autor, levava ao não pagamento necessariamente de 

sua “renda” e à existência da “roça” como “base da economia de subsistência familiar”. 

Entretanto, afirmou o autor, que “o homem de subsistência” não se limitava a viver de 

sua roça, estando integrado ao “sistema maior”, ao “proprietário de terras onde estava 

sua roça” (comumente fazendas de gado bovino), para quem trabalhava em troca de 

baixa remuneração, para cobrir gastos monetários mínimos. E é bom que se diga, todos 

instituídos fora da legalidade. 

Segundo o autor, a lógica do “sistema de subsistência” cresceu substancialmente 

nos séculos XIX e XX, dispersando-se pelo território brasileiro. Furtado (1974) 

considerou as técnicas utilizadas pelos “roceiros” como “primitivas” e “rudimentares”, 

sendo suficientes “apenas para alimentar sua família”, com abertura de novas clareiras 

para as roças por meio da derrubada de árvores, seguida de queima e cultivo entre os 

tocos restantes.  

Furtado mencionou que, já no século XX, a causa dessa “agricultura rudimentar” 

estava no “caboclo”. Nesse ponto, o autor afirmou que o “caboclo” era criação da 

própria “economia de subsistência”, sendo que mesmo que dispusesse de “técnicas 

agrícolas mais avançadas”, o produto do seu trabalho não teria valor econômico, o que o 

levaria a abandoná-las, voltando à condição de “caboclo”. Ou seja, o custo de produção 

com técnicas tidas como mais avançadas não compensaria, porque outras questões, 

como vias de transporte para a comercialização dos seus produtos, não viabilizavam 



91 
 

outra forma de “produção de subsistência” que não fosse a “cabocla” (FURTADO, 

1974).  

Como apontamos anteriormente, o termo subsistência diminui a importância dessa 

produção agrícola tanto para a alimentação da população crescente, como do ponto de 

vista econômico e de seu papel no mercado interno. Afinal, essas pessoas continuavam 

no país e a vida se fazia mesmo durante as referidas crises. Além disso, destacamos que 

tal agricultura expressa seu sujeito em formação no Brasil: o campesinato, contando 

com matrizes europeias, africanas e indígenas, e as agriculturas que aí se 

desenvolveram. Entendemos que o autor fez referência à posse camponesa, mais 

especificamente aos agregados em fazendas, que, na prática, pagavam a renda da terra 

ao dito proprietário por meio de produto e de trabalho – não remunerado. Portanto, há 

que se questionar para quem as terras estavam abundantes no país. 

Quanto à técnica descrita como “primitiva e de baixa produtividade”, ela era – e 

ainda é – utilizada por indígenas brasileiros constituindo uma prática agrícola milenar, 

que se vale da ciclagem de nutrientes mobilizados na biomassa das florestas tropicais 

para viabilizar os cultivos, e, portanto, a produção de alimentos, para garantir a 

reprodução da vida de forma mais ampla105. Há pelo menos 12.000 anos essa prática 

tornou possível alimentar populações humanas inteiras nos trópicos (RIBEIRO, 1987), 

sem o uso de insumos industrializados e descarga de poluentes no meio ambiente. 

Porém, ela não visava responder aos anseios da sociedade europeia que cruzou o 

Atlântico visando se apropriar de riquezas e que transformou alimento em mercadoria.  

Por outro lado, durante todo o período colonial, essas “roças” alimentaram, em 

boa medida, os próprios europeus que colonizaram os territórios indígenas – cujos 

conhecimentos permitiram não só alimentá-los, como salvá-los de enfermidades 

tropicais, além de alcançar as desejadas jazidas minerais. Dessa forma, se por um lado 

essas roças não geravam os ganhos almejados pela Coroa, por outro, elas mantiveram de 

pé a sociedade que se formava e que dependia de alimentos cotidianamente. Além disso, 

                                                           
105 Nessa lógica de reprodução social, a biomassa é derrubada e a sua queima na entrada da época das 

águas, para se ter controle sobre o fogo, torna possível contornar as características dos solos tropicais - 
geralmente ácidos e distróficos -, elevando assim seu pH e níveis de bases disponíveis. Isso permite que 
as plantas cultivadas se desenvolvam, visto sua baixa tolerância à acidez e à sua elevada necessidade de 
bases/nutrientes, além da necessidade de incidência direta da luz solar para realização da fotossíntese, o 
que não é possível embaixo de dosséis de árvores de porte elevado como os das florestas tropicais. 
Assim sendo, por um determinado período cultiva-se naquela porção de terra até que seja necessário dar 
o devido pousio, para recomeçar esse ciclo depois de alguns anos naquele mesmo local, variando o 
período de descanso de acordo com as contextos ambientais e sociais. Em condições tropicais, esta 
biomassa cresce rapidamente a cada período de pousio, viabilizando novamente o uso agrícola daquele 
solo, seguindo-se o rodízio de áreas de roça. 
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foram também os indígenas, parte da mão de obra explorada submetida à escravidão 

para a produção de ganhos ao longo de séculos. Ressalte-se que as terras consideradas 

brasileiras contavam, em 1500, com uma população indígena estimada entre dois e a 

cinco milhões de indivíduos, dependendo do método de análise (PAGLIARO et al, 

2005)106. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que, segundo estudos recentes, o 

Brasil importou, entre os séculos XVI e XIX, de 3,6 a 5.0 milhões de africanos para 

serem escravizados, tendo sido a escravidão brasileira o crime coletivo mais longo 

praticado nas Américas. Nos domínios rurais, os escravizados foram submetidos a 

jornadas diárias de 16 horas de trabalho, eram malnutridos e colocados sob condições 

precárias de moradia nas senzalas. O tempo de vida no eito dos trabalhos rurais não 

ultrapassava os 12 anos e a taxa de mortalidade foi sempre maior que de a natalidade. 

Foram colocados em regime forçado de trabalho por meio de métodos de castigo com 

uso de violências brutais e mutilações (como membros decepados, dentes quebrados, 

seios furados, etc.), que levavam à morte e ao suicídio muitos dos escravizados no 

Brasil. Geralmente, os castigos eram realizados publicamente como forma de humilhar 

e de exercer o controle pelo medo (PAIVA, 2002).  

Além disso, como forma de isolar e diminuir a resistência à escravidão, usava-se 

desestruturar o grupo já no embarque na África, separando-se familiares e membros que 

falavam a mesma língua e que tinham os mesmos costumes e tradições. Esse processo 

elucida os motivos pelos quais os escravizados buscavam, de forma desesperada, a 

liberdade, sendo a fuga uma constante. Além disso, as jovens escravas “de dentro” das 

casas grandes, eram submetidas aos desejos sexuais dos senhores proprietários, sendo 

vítimas de estupro e abusos variados. Nas senzalas, homens e mulheres eram separados, 

sendo o acasalamento consentido apenas para fins de reprodução (com a geração de 

novos escravos), não sendo permitida a formação de famílias entre os escravizados 

(PAIVA, 2002). 

Nesse sentido, Furtado (1974) ressaltou que o país contava com uma massa de 

escravos menor que dois milhões de indivíduos, conforme censo realizado em 1872, 

que apontou 1,5 milhão de escravos, sendo a taxa de natalidade inferior à de 

                                                           
106 Segundo dados do censo realizado pelo IBGE em 2010, a população brasileira somava 190.755.799 

milhões de pessoas, das quais 817.963 mil são indígenas, representando 305 diferentes etnias – com 
mais da metade deles vivendo em áreas rurais no Norte e Nordeste do país. Foram registradas no país 
274 línguas indígenas, sendo que 17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa (IBGE, 
2010). 
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mortalidade, o que revelou as precárias condições de vida a que eram submetidos. Além 

disso, ao final do século XIX, mesmo havendo um contingente de “roceiros”, bem como 

de massas urbanas como possível força de trabalho, a opção foi a importação de mão de 

obra, dada a resistência de translado dessa força de trabalho internamente para a 

“grande lavoura” (no caso do café), bem como para a substituição dos escravos.  

Furtado (1974) acrescentou, a esse respeito, a saída desses sujeitos, os ex-

escravos, pelo país em busca de terras, após a abolição, ou mesmo a rejeição deles ao 

trabalho nas grandes fazendas (sobretudo de café), ainda que por meio do 

assalariamento. Ou seja, houve variedade de situações desse processo, mas na visão do 

autor, a abolição sequer foi revertida em real distribuição de renda.  

O autor também destacou a existência da crença da superioridade da “raça” 

europeia para o trabalho, inclusive em relação àqueles de mesma origem que 

colonizaram o Brasil – os portugueses. Houve recursos estatais (subsídios) para a 

imigração europeia, ainda que, efetivamente, o colono tornava-se um “endividado” 

dentro das fazendas tendo que “pagar sua vinda” ou “seus custos iniciais”, atravessando 

condições de extrema exploração de seu trabalho no país. Em muitos casos, buscaram 

terras, destacadamente no sul do país, passando a condição da economia de 

autoconsumo.  Furtado ainda ressaltou o fluxo de mão de obra, também com mecanismo 

de endividamento, que aconteceu do Nordeste para a Amazônia no final do século XIX 

e início do século XX para a produção de algodão, arroz e especiarias da floresta - cacau 

e borracha destinadas à indústria europeia (FURTADO, 1974).  

Ao mesmo tempo, a economia baseada no autoconsumo, segundo Furtado (1974), 

cresceu em todo o país, assim como o mercado interno e os fluxos migratórios, em 

busca de terras, para o Mato Grosso e o Triângulo Mineiro, ou mesmo para o interior da 

Amazônia, com a apropriação de grandes extensões com “usufruto compartilhado por 

muitos” ou por unidades familiares camponesas. Tal economia, na análise do autor, 

sofria desequilíbrios segundo a demanda por sua produção de forma diretamente 

relacionada à economia de exportação, bem como a demanda por sua mão de obra.  

O autor ressaltou que a maior concentração da economia de autoconsumo estava 

em Minas Gerais e que a produção de café também se lançava na busca por mais terras, 

deixando um rastro de solos degradados em várias áreas (os empresários não se 

preocupavam com técnicas menos degradadoras, ou evitavam investimentos). Havia 

fluxo de dinheiro da produção voltada para o autoconsumo em direção ao setor de 

exportação em benefício deste (FURTADO, 1974), ou seja, a agricultura camponesa 
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estava submetida ao dinheiro mercantil, pagando-se mais caro por produtos 

manufaturados e importados e vendendo-se barato os alimentos. Havia o mercado 

consumidor às mercadorias industrializadas europeias, que era imperativo, e isso teve 

correlação direta com a abolição da escravatura.  

Com um contingente de milhões de ex-escravizados, é de se questionar em que 

medida, após a abolição, essas pessoas tiveram ou não acesso à terra privada e 

concentrada. Afinal, a ideia de “terras fartas” disponíveis também não se sustentou, 

visto os conflitos agrários abertos ainda hoje no país. Destacamos que esse período 

também foi marcado por aspectos importantes nessa análise: a Lei de Terras (1850), que 

a tornou a terra propriedade privada, alterações nas relações sociais de produção a partir 

da abolição e o início da República, com autonomia dos governos estaduais. Além 

disso, o subsolo passou do monopólio da Coroa ao domínio nacional.  

 

 

Sobre as transformações no século XIX – terra e trabalho 

 

A Lei de Terras de 1850 constitui um marco na transição da forma de apropriação 

territorial do período colonial para o imperial. Segundo Silva (2008) essa lei foi 

elaborada numa conjuntura complexa, respondia à proibição do tráfico de escravos 

abrindo-se à transição para o trabalho livre (de imigrantes europeus), ao mesmo tempo 

em que floresciam a economia cafeeira e o regime monárquico brasileiro, 

proporcionando a continuidade do processo de consolidação do Estado nacional. Era 

preciso, pois, dar ao Estado imperial o controle sobre as terras devolutas, que vinham, 

desde o fim do regime de concessão das sesmarias em 1822, passando ao patrimônio 

particular de forma desordenada.  

Demarcar e vender as terras devolutas e financiar a imigração eram a proposta de 

colonização em pauta, o que demandava, para funcionar, o fim do apossamento. 

Entretanto, a Lei de Terras foi reiteradamente ajustada às pressões dos grandes 

fazendeiros, acabando por negligenciar o acesso à terra por pequenos posseiros 

(camponeses), indígenas e ex-escravizados africanos. Ao mesmo tempo, garantiu-se  

mão de obra para a expansão das fazendas por meio do subsídio à imigração europeia, 

que foi destinada ao trabalho nas fazendas enquanto “trabalhadores quase livres” 

(SILVA, 2008), pois o modo utilizado foi o colonato nas fazendas de café em São 

Paulo. 
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A partir da Constituição da República de 1891, as terras devolutas passaram à 

responsabilidade dos estados, tendo por base o federalismo. Tal processo serviu ao 

desejo das oligarquias agrárias de passagem das terras devolutas ao domínio privado e 

de regularização da situação da propriedade territorial. Ainda assim, a posse continuou 

avançando e contou com ajustes normativos, como a prorrogação de prazos, por 

décadas, para sua legalização/regularização (SILVA, 2008). 

 Cabe indagar aqui o motivo pelo qual o reconhecimento da posse não viabilizou 

a democratização do acesso à terra. Silva (2008) chamou atenção para o mecanismo de 

seleção desse acesso, um processo vinculado ao coronelismo, que, à época, controlava 

sobremaneira a vida municipal e se alinhava ao poder estadual. Para isso, valia-se de 

práticas que iam do paternalismo à violência, o que foi decisivo para a incorporação das 

terras devolutas ao patrimônio privado.  

O efeito desse processo foi instabilidade e constante expulsão dos camponeses das 

terras que ocupavam, com uso de violência, gerando tensão e conflitos no campo 

brasileiro e acarretando a permanente busca dessas famílias por lugares longínquos – 

nas “fronteiras abertas”.  Contudo, é preciso ter-se claro que o termo “posseiro” não se 

restringe apenas ao pequeno posseiro camponês, mas também aos grandes fazendeiros - 

ambos continuamente re-criados nos séculos XIX e XX. Ressalte-se que o 

negligenciamento do acesso à terra, bem como a falta de políticas de apoio à produção 

camponesa, fez com que boa parte da população se tornasse mão de obra barata e farta 

para a outra parte, o que, para Silva (2008), reforçou a ideia de que a abundância de 

terras no país era um dado relativo e socialmente determinado.  

Silva (2008) ressaltou, ainda, que a lei de 1850 desempenhou papel importante no 

relacionamento entre o poder público e os proprietários de terra – estes constituíam-se 

como classe ao mesmo tempo em que se dava o processo de consolidação do Estado 

nacional brasileiro. Outro aspecto relevante refere-se ao pleno direito da propriedade 

privada reconhecido pela lei, desde que legitimada no âmbito administrativo, cuja auto 

declaração se dava, até então, nas paróquias107. Com isso, as terras privadas não mais 

retornariam ao patrimônio público – salvo pela desapropriação para interesse público. 

Dessa forma, as terras saíam do regime de concessão (sesmarias) para o de plena 

                                                           
107 Na organização político-administrativa, a Coroa definia capitanias e vilas, seguidas das comarcas 

jurídicas. Em certa medida, as paróquias da Igreja também seguiam essa configuração territorial. 
Centralizavam-se nas vilas, portanto, os poderes político-militar, o fisco, a lei e a religião, a 
normatizarem a vida cotidianamente nas vilas. 
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propriedade territorial. No entanto, mesmo com todas as facilitações de legalização das 

sesmarias e das posses, poucos fazendeiros o fizeram.  

Além da privatização das terras, a substituição do trabalho escravo pelo 

assalariado se fazia nesse período, sendo que a forma como a estrutura fundiária, a 

propriedade privada da terra e a produção capitalista se articularam no campo brasileiro 

é outro aspecto fundamental a se considerar nessa análise. Nesse sentido, O cativeiro da 

terra, de José de Souza Martins, trouxe notória contribuição demonstrando como isso 

foi sendo articulado no Brasil nos diferentes períodos e contextos. Martins (1979) 

construiu sua análise partindo da compreensão de que as relações de produção não-

capitalistas são produtos do capital, que, ao se desenvolver, redefine antigas relações, 

subordinando-as à sua reprodução, mas também gera relações não-capitalistas, iguais e 

contraditoriamente necessárias à sua reprodução. A produção capitalista de relações 

não-capitalista expressa:  

não só uma forma de reprodução ampliada do capital, mas 
também a reprodução ampliada das contradições do capitalismo 
– o movimento contraditório não só de subordinação de relações 
pré-capitalistas, mas também de criação de relações antagônicas 
e subordinadas não capitalistas. Nesse caso (...) cria a um só 
tempo as condições de sua expansão, pela incorporação de áreas 
e populações às relações comerciais, e os empecilhos à sua 
expansão, pela não mercantilização de todos os fatores 
envolvidos, ausente o trabalho característico assalariado. (...) tal 
produção capitalista de relações não capitalistas se dá onde e 
enquanto a vanguarda da expansão capitalista está no comércio 
(MARTINS, 1979, p.21). 
 

Nessa perspectiva, o capital cria relações de produção não-capitalistas com vistas 

a garantir sua expansão naqueles lugares ou setores da economia em que a produção 

social vincula-se ao modo capitalista de produção através de relações comerciais. O 

processo de formação econômico-social capitalista compreende diferentes e 

contraditórios momentos articulados entre si: num deles tem-se a produção de 

mercadorias e mais-valia sob o modo especificamente capitalista; noutro, tem-se a 

circulação de mercadorias subordinada à produção; e, noutro, a produção subordinada 

à circulação. Os vínculos com o modo de produção capitalista dão-se, neste caso, por 

meio da troca. É por aí que se estabeleceu a articulação entre eles, porém como partes 

de um único processo, mesmo quando disseminados por lugares diversos. Tem-se, 

portanto, a premissa de que a mercadoria dá um caráter mundial ao capitalismo em 

diferentes ritmos e formas de disseminação (MARTINS, 1979). 
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Para Martins (1979), ao se analisar as relações de produção no café108 é central 

identificar as transformações ocorridas com a renda capitalizada e seu vínculo com as 

transformações do trabalho. O autor salientou que, com a crise no trabalho servil, a 

renda passou do escravo para a terra. Já na vigência do trabalho escravo, a terra era 

praticamente destituída de valor. Teve-se aí uma transformação, já que, antes, a terra 

não tinha uma equivalência de capital, tendo, em geral, um preço nominal para efeitos 

práticos de algum pagamento que se fizesse necessário durante o regime de sesmaria, 

em que o fazendeiro recebia a concessão de terras. 

Segundo Martins (1979), o trabalho do escravo era compulsório, sendo a oferta 

desses trabalhadores no mercado regulada pelo comércio negreiro. A possibilidade de 

organização econômica da fazenda era dependente da oferta e procura de trabalhadores 

cativos e não simplesmente da oferta e demanda dos produtos fruto do trabalho escravo. 

Por isso, o principal capital do fazendeiro estava investido na pessoa do escravo, 

imobilizado como renda capitalizada, o que significava o tributo antecipado ao 

traficante de “negros” com base no provável ganho futuro – ou a capacidade do escravo 

gerar riqueza. Dessa forma, o trabalhador era um bem precioso, independentemente da 

terra, que nada valia sem trabalhadores. O escravo tinha, pois, dupla função: fonte de 

trabalho e condição para empréstimos de capital necessário ao custeio da produção ou à 

expansão da fazenda – era o escravo o penhor das fazendas.  

O autor explicou que, quando findou o tráfico negreiro, houve um período de alta 

nos preços dos escravos no mercado interno, o que gerou vantagens iniciais aos 

fazendeiros (rentistas que eram) e aos traficantes internos ao país. Mas logo a demanda 

por mão de obra aumentou e a necessidade de imigrantes se colocou. Junto veio também 

a preocupação de inviabilizar que os imigrantes viessem a ocupar/apossar as terras 

devolutas do país e não se submetessem ao trabalho nas fazendas, como também para os 

ex-escravos. Daí decorre a importância da Lei de Terras de 1850, que negou acesso aos 

trabalhadores livres (MARTINS, 1979).  

                                                           
108 O referencial empírico do autor para essa formulação foi o colonato nas fazendas de café. O autor 

demonstrou que a renda capitalizada foi a principal forma de capital da fazenda cafeeira tanto sob o 
regime do trabalho escravo, quanto sob o regime de trabalho livre, o que fazia a um só tempo do 
fazendeiro um empresário capitalista e da fazenda uma empresa, baseada, sobretudo, em relações não 
capitalistas de produção. Tem-se aí a metamorfose do capital no seu oposto, ainda que mantivesse a 
aparência de capital. Ressalte-se que a fazenda significava o conjunto de bens ou a riqueza acumulada, 
mas, sobretudo, os bens produzidos pelo trabalho – este personificado no escravo num primeiro 
momento. O sentido da fazenda aproximava-se, portanto, muito mais da noção de capital do que do de 
propriedade fundiária. Somente no último século é que fazenda passou a significar estritamente a 
propriedade da terra, o latifúndio.   
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Ao mesmo tempo, explicou o autor, abriu-se a discussão sobre a necessidade de a 

terra tornar-se a base hipotecária como fonte de capital de custeio, o que poderia ocorrer 

se, além da criação de valor pela incorporação do trabalho à terra, fosse permitida a 

realização desse valor, por meio da sua venda. Isso poderia se viabilizar através da 

venda de pequenas glebas aos imigrantes, vista como uma conquista de seu trabalho 

prévio, nas fazendas, como trabalhadores livres. Ocorriam, pois, os mesmos elementos 

de sustentação da economia colonial, em que a renda capitalizada no escravo transferia-

se para a renda territorial capitalizada subordinada ao capital, ou dito de outra forma: 

“num regime de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de trabalho 

livre, a terra tinha que ser cativa” (MARTINS, 1979, p.32). 

Tais transformações mudaram a dinâmica de trabalho nas fazendas, pois o capital 

deixou de se configurar no trabalhador para configurar-se no resultado do trabalho. 

Portanto, as atenções na relação de trabalho com os imigrantes voltaram-se para a 

formação da fazenda, que implicou no valor das terras. Ressalta-se que tal tarefa, 

outrora, não era realizada pelos escravos, mas sim por trabalhadores livres constituídos 

por indígenas (desde o fim de sua escravidão no século XVII) e por mestiços de origem 

indígena (bastardos geralmente conhecidos como caboclos e caipiras, geralmente 

agregados das fazendas). Esse processo implicou em demanda por novas áreas, mais 

produtivas, demandando, também, a ação de empresas imobiliárias e grileiros de terras 

(MARTINS, 1979, p12).  

Nesse movimento, a principal fonte de lucro dos fazendeiros, segundo Martins 

(1979), passou a ser a renda diferencial produzida pela maior fertilidade. Ocorreu ainda 

a abertura de ferrovias, para viabilizar a renda diferencial pelo encurtamento das 

distâncias. Passou-se também a ter maiores investimentos em máquinas de 

beneficiamento do café e no pagamento do trabalho aos colonos (aqui, significa 

imigrantes europeus contratados para trabalhar nas fazendas como assalariados), o que 

significa dizer que se converteu parte da renda capitalizada na pessoa do escravo em 

capital constante e variável, havendo o uso de hipotecas para aquisição desse capital. 

Ao mesmo tempo, mantinha-se, pois, a economia de exportação ancorada em grandes 

propriedades fundiárias com a subordinação da produção ao comércio. 

 Martins chamou atenção para o fato de que as relações sociais que os 

fazendeiros-capitalistas teciam durante o regime do trabalho escravo diziam respeito à 

produção e à troca efetuada com comerciantes e exportadores, motivo pelo qual a 

transformação na relação de trabalho originou-se no âmbito da circulação quando da 



99 
 

crise do comércio de escravos. Para Martins (1979), a hegemonia do comércio na 

determinação das relações de produção coloniais deve ser considerada. Entretanto, a 

economia colonial não se definia apenas pelo primado da circulação, sendo o escravo 

também uma mercadoria nesse processo. Antes de ser o produtor direto, era objeto de 

comércio, e, portanto, tinha que produzir lucro antes mesmo de produzir mercadorias. 

Assim, o processo de constituição da força de trabalho era regulado pelas regras do 

comércio, motivo pelo qual a transformação das relações de produção foi diretamente 

modificada pela dinâmica de abastecimento da força de trabalho necessária.  

Martins (1979) ressaltou que modificações nesse processo alteraram 

qualitativamente as relações do fazendeiro com o trabalhador imigrante europeu. No 

regime de trabalho escravo, a coerção na extração do trabalho dava-se pela condição 

cativa, sendo o escravo equivalente de capital como renda capitalizada, e, portanto, a 

exploração da força de trabalho era determinada pela taxa de juros no mercado de 

dinheiro e a relação de trabalho era mediada pela desigualdade derivada diretamente da 

sua condição de renda capitalizada. Ou seja, pela condição de fazendeiro-rentista 

produzida pela sujeição prévia do comércio. Nesse sentido, o lucro do fazendeiro era 

regulado pelo lucro médio, em que seu cativo não representava uma forma pré-

capitalista de renda, mas sim renda capitalizada que se reveste sob a forma de lucro. 

Já no colonato (relação estabelecida com imigrantes europeus após a escravidão), 

o trabalhador livre era juridicamente igual ao seu patrão e o preço de sua força de 

trabalho era medida pelo tempo de trabalho necessário à sua reprodução, ou seja, o 

tempo representado pelo valor criado retorna ao trabalhador. O trabalhador entra no 

mercado como vendedor da mercadoria de que dispõe – sua força de trabalho -, que é 

sua única propriedade. Ao mesmo tempo, esse trabalhador livre está subordinado ao 

capital sob o preço de um tributo que pode ser pago em trabalho, em espécies ou em 

dinheiro – a renda da terra (MARTINS, 1979).  

Teve-se, portanto, uma transformação não somente da condição jurídica, mas do 

próprio trabalhador, em que a coerção se dava de forma não somente física, mas 

também ideológica, já que se tratava de uma força de trabalho estranha e oposta ao 

capital, cuja legitimação consiste no trabalhador considerar o trabalho como uma 

virtude da liberdade. Era preciso, pois, buscar esse trabalhador, já que, para o ex-

escravo “a liberdade (...) era a liberdade de nada fazer” (LECLERC, 1890 apud 

MARTINS, 1979, p.60). Tratava-se concretamente do trabalho libertado do tributo ao 

traficante, da transferência de capital da produção para o comércio, era o trabalho 
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libertado da condição de renda capitalizada, o qual entra no processo produtivo 

completamente desonerado.  

Martins (1979) demonstrou que o colonato abrangeu tanto a cultura do café como 

a da cana-de-açúcar não podendo ser definido como um regime de trabalho 

assalariado, uma vez que o pagamento em dinheiro é a única forma de remuneração do 

trabalho no processo capitalista de produção. Na cultura do café, o colonato configurou-

se pela combinação de pagamento fixo pelo trato do cafezal, pagamento proporcional 

pela quantidade de café colhido e pela produção direta de alimentos para a reprodução 

social da família colona com permissão de venda do excedente (esta configura-se como 

relação não capitalista de produção). Outro aspecto fundamental nessa fase, é que 

passou a ter papel preponderante a renda territorial capitalizada medida pela taxa de 

lucro médio equivalente ao rendimento que seu dinheiro lhe daria se fosse aplicado em 

outro negócio.  

Ressalte-se que esse regime não se realizava somente pelo trabalho do indivíduo, 

mas de toda a família colona, cujo trabalho provia os seus meios de vida (alimento) que 

não eram mediados diretamente pelo mercado por meio de um salário – elementos que 

determinam as relações capitalistas de produção. Tratava-se, pois, de um salário, que 

“saía da cabeça do patrão e não entrava no bolso do empregado” (MARTINS, 1979, 

p.18-19). Também é preciso ressaltar que a chegada do trabalhador livre não foi 

suficiente para mudar a mentalidade do fazendeiro nessa relação de subordinação e 

exploração. Os fazendeiros, segundo Martins (1979), chegavam a cobrar das famílias 

desde as despesas de viagem à sua manutenção até os primeiros resultados do trabalho, 

com manipulação de taxas cambiais, juros sobre adiantamentos e preços abusivos nos 

armazéns internos à fazenda onde os imigrantes adquiriam gêneros de necessidade. 

Além disso, a quantidade de pés de café sob responsabilidade de cada família crescia, e 

a saída de uma fazenda era sempre dificultada. Dito de outra forma, ainda que os 

colonos fossem livres juridicamente, não o eram economicamente, resultando numa 

situação similar à do escravizado.  

O efeito desse processo foi a ocorrência de rebeliões e de rupturas de contratos da 

imigração entre países. Essas tensões foram gerando transformações nas relações de 

trabalho (com esquemas diferenciados de parceria), alterações nas condições da 

imigração (com subvenção estatal e destinação das famílias a colônias oficiais, em 

regime de pequena propriedade) e consequente aceleração da remissão dos débitos. 

Tratava-se, pois de intervenção do Estado, que viabilizou a quebra do circuito do 
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trabalho cativo, levando à socialização dos custos de formação da força de trabalho e 

criando condições para que se instituísse o trabalho livre e um mercado de trabalho no 

país. Isso somado a abertura das áreas de colonização pela venda de terras, foi o 

caminho que as famílias buscaram para se libertarem dessa relação e romper o 

monopólio de classe sobre a terra (MARTINS, 1979), expresso na luta pela terra que se 

asseverou no século XX.  

O colonato também adentrou o século XX, quando os fazendeiros passaram a 

“produzir fazendas” de café, um novo e “grande negócio”. Dava-se aí a conversão do 

capital em renda territorial capitalizada, cujo preço considerava os custos com grileiros 

na apropriação capitalista da terra, marcada por conflitos com posseiros - camponeses. 

Na compreensão de Martins (1979), nesse processo de transformação do capital, o 

grileiro substituiu o antigo traficante de escravos. Já a formação da fazenda, incluindo a 

derrubada de matas, contava com trabalhadores livres (caboclos, caipiras e outros 

trabalhadores “nacionais”, entre os quais agregados e posseiros que formavam a 

fazenda, conhecidos também como “camaradas” à época do regime escravo) em troca 

do direito de cultivar aquela terra por um certo período de tempo – ou seja, plantar 

“roças”.   

Posteriormente, os imigrantes cumpriram papel importante na formação dos 

cafezais. Em geral, o pagamento pelo trabalho se dava com o direito de a família 

imigrante utilizar a terra para produção de outros produtos agrícolas durante a formação 

do cafezal e mesmo com o direito à colheita dos primeiros frutos. Na entrega do cafezal, 

o fazendeiro pagava em dinheiro o dispêndio monetário do plantio do café, cujo valor 

era sempre inferior ao que se realizava na venda das fazendas (MARTINS, 1979).  

Aspecto fundamental desse processo foi que a principal forma de capital 

absorvida na formação da fazenda era o trabalho, que se convertia diretamente em 

capital constante no cafezal. Ou seja, na gênese de capital do fazendeiro estava uma 

modalidade de renda. Dessa forma, grande parcela da acumulação de capital na 

economia do café se deu a partir de relações não capitalistas de produção. Nesse 

sentido Martins (1979) afirmou que, além de produzir café propriamente dito com alta 

demanda de mão-de-obra, a grande lavoura transformou-se numa “indústria de 

produção de fazenda de café”. Outro aspecto relevante é que, em geral, os 

financiamentos junto aos bancos da época eram relativos ao custeio do cafezal, não à 

formação de capital.  
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Segundo Martins (1979), as novas fazendas garantiam renda diferencial pela 

fertilidade dos solos e sob bases de relações não capitalistas de produção - seja na 

formação de fazendas, seja nos tratos culturais do café - ou seja, no trabalho realizado 

pelos camponeses. Essa acumulação de capital não teria sido viabilizada sob a forma e a 

escala em que se deu em um regime de trabalho assalariado. E a mais-valia expressava 

o trabalho não pago, mas surgia nas transações comerciais realizadas entre o fazendeiro 

e o intermediário. Cabe destacar aqui que o trabalho assalariado se dava no interior da 

fazenda para os trabalhadores livres que se dedicavam ao beneficiamento e 

armazenamento do café, o que também ocorria durante o regime escravo. 

Os aportes colocados demonstram que o século XIX e sua passagem para o XX 

foram marcados por profundas transformações na forma de o capital se desenvolver e, 

portanto, nas lógicas de territorialização que se constituíram desde então. A apropriação 

privada da terra, que precedeu o fim do regime de escravidão, foi ancorada nas extensas 

sesmarias concedidas aos “homens de bem”, consolidando as bases latifundiárias do 

país. A isso se seguiram as “posses”, que vieram a ser confirmadas posteriormente 

vinculadas ao coronelismo, com a incorporação das terras devolutas ao patrimônio 

privado valendo-se da grilagem. Dessa forma, formava-se o capital fundiário no Brasil, 

de forma articulada ao capital mercantil e financeiro. Consagrava-se o monopólio da 

terra pelos fazendeiros, o qual foi tensionado constantemente pelo campesinato em 

expansão.  

Transformaram-se também as relações sociais de produção, com o surgimento de 

outros mecanismos de subordinação do trabalho à produção de mercadorias. Houve um 

processo de transição do trabalho escravo, para o assalariamento. Entretanto, no campo, 

as relações de produção não-capitalistas foram uma constante e subordinadas ao capital, 

por meio da renda da terra, em trabalho e em produtos pagos aos fazendeiros, seja na 

produção agropecuária, seja na formação de fazendas a serem comercializadas nas 

fronteiras agrícolas abertas (inclusive para o próprio campesinato de origem europeia). 

Os fazendeiros foram ao mesmo tempo capitalistas e rentistas, assumindo a produção de 

mercadorias; a comercialização de terras; e a reprodução da lógica rentista expressa 

inicialmente sobre a propriedade do escravo, seguida da cobrança de rendas das terras 

sob seu domínio e da demanda de custeio da produção com o uso de hipotecas dessas 

terras.  

Cabe ressaltar, na área das ‘minas’, a importância do comércio, da circulação e da 

produção de outras mercadorias manufaturadas, conforme já citado nesta seção. Como 
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visto, nos “sertões”, sobretudo na pecuária, a cobrança de renda da terra já se fazia no 

interior das sesmarias. Assim como a formação do agregado, no interior das fazendas, 

ocorria ainda no século XVIII mediante cobrança de renda da terra. A nosso ver, 

portanto, esse processo de transição já era gestado antes da Lei de Terras e da abolição 

da escravatura no Brasil, tendo se intensificado em todo o país no século XIX. Ressalte-

se que, nesse período, a economia de exportação ancorada em latifúndios mante-se 

subordinada ao capital mercantil, passando a articular-se ao capital financeiro por meio 

das hipotecas de terras. 

Por outro lado, o movimento contraditório da realidade em transformação criou e 

recriou os fazendeiros e os camponeses, uma unidade dialética em constante disputa nos 

processos de territorialização. Os camponeses, negligenciados no acesso à terra e nas 

políticas de apoio, além de mão de obra barata para a outra parte, encontraram caminhos 

de luta. Ao mesmo tempo, assumiram cada vez mais o relevante papel de abastecimento 

alimentar e, consequentemente, de crescimento do mercado interno. Suas lutas 

intensificaram-se ainda mais no século XX.  Destacamos, ainda, a dinâmica de 

indígenas e ex-escravizados de origem africana na busca por terras e na luta pela 

territorialização, no interior do território nacional do Estado moderno em formação, 

muitas vezes buscando distância da sociedade mais ampla como estratégia de 

sobrevivência. 

 

 

1.5 A expansão da territorialização do capital fundiário e industrial e o 

campesinato no Brasil  

 

 

Furtado (1974) acrescentou que no início da vida republicana brasileira, no final do 

século XIX e início do século XX, ocorreram: reforma monetária, grande abertura ao 

crédito, construção de ferrovias e portos, o que gerou expansão da cafeicultura e dívida 

externa. O autor destacou ainda, a necessidade pouco atendida dos serviços públicos de 

educação e saúde, entre outros.  

Ao mesmo tempo, Furtado (1974) constatou que tornava-se expressiva a pressão 

de outros grupos sobre o Estado, com destaque para a classe média urbana, (empregados 

do governo civil e militar e do comércio), assalariados rurais e urbanos, produtores 

agrícolas ligados ao mercado interno e empresas estrangeiras que exploravam serviços 
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públicos sem garantias das taxas de juros, além da crescente burguesia industrial. 

Cresceu também a tensão desses grupos em relação aos benefícios da economia 

agrícola-exportadora: a oligarquia fundiária, a força do capital fundiário ávido pela 

renda da terra extraída dos latifúndios monocultores baseados na propriedade privada da 

terra altamente concentrada.  

Com relação ao século XX, o autor se debruçou, sobretudo, sobre a crise externa 

do capital (a “crise de 1929”, com “fuga de capitais”), concorrência entre taxas de 

importações e de exportações, guerras mundiais, processo de industrialização e 

desequilíbrio nas importações, entre outros. O autor ressaltou que, assim como a 

segunda metade do século XIX se caracterizou, fortemente, pela transformação de uma 

economia escravista de grandes plantações para um “sistema econômico baseado no 

trabalho assalariado”, fato que efetivamente não se deu devido ao regime do colonato na 

agricultura cafeeira, a primeira metade do século XX foi marcada pela progressiva 

emergência de um “sistema” cujo principal centro dinâmico foi o mercado interno.  

O autor destacou, ainda, a baixa população, a abundância de recursos naturais do 

país e a agricultura extensiva que foi sendo desenvolvida, com desflorestamento, 

abertura de estradas, edificações rurais e aumento das plantações e dos rebanhos. 

Consequentemente aumentou a demanda por equipamentos mecânicos, ocorrendo 

intensa abertura por processos tecnológicos e intercâmbios externos, o que, na análise 

do autor, levou ao aumento da produção e permitiu a exportação de produtos agrícolas.  

Ao mesmo tempo, na visão de Furtado (1974), a economia de autoconsumo 

passou a ter papel importante no nível de renda mais elevado, enquanto a exportação de 

produtos agrícolas tomou importância para formação de capital altamente dependente da 

importação e dos ditames do mercado externo. Ocorreu crescente processo de 

industrialização nacional, sobretudo de bens de capital (com destaque para São Paulo, 

onde capitais acumulados pela cafeicultura geraram demanda por mão de obra) e a 

contínua expansão da economia agrícola-exportadora. Houve também, segundo o autor, 

maior integração nacional entre as regiões, sendo São Paulo uma centralidade nesse 

sentido, dada sua industrialização e os fluxos migratórios e de mercadorias, porém, 

acompanhada de disparidade de renda entre as mesmas.  

Na análise de Furtado (1974), tal disparidade compreendeu os seguintes 

elementos em relação: a disponibilidade de terras, de mão de obra, a renda da terra 

possível de se extrair, a disponibilidade de capitais, os tipos de produtos demandados 

pela indústria e suas disponibilidades. Dito de outra forma: recurso natural/terra, capital 
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e trabalho articulados. O autor destacou também que a industrialização gerou 

urbanização no país e demanda por alimentos de baixo custo numa relação direta com 

os salários, o que teve relação direta com a industrialização do campo brasileiro. Isso 

levou à ocupação de mais terras e houve redistribuição geográfica dos fatores de 

produção, com o Nordeste figurando como fonte de mão de obra barata, com fluxos 

migratórios para outras partes do país. 

O processo brevemente exposto acima revela como terra, capital e trabalho 

foram articulados pela burguesia nacional, com avanço contínuo sobre novas 

áreas/terras e elevada exploração da mão de obra para a reprodução ampliada do capital. 

No que tange à terra, conforme Martins (1979) apontou, ocorreu a formação de fazendas 

constituindo um negócio lucrativo e, portanto, a formação do capital fundiário. Nesse 

sentido, é preciso ter em conta que, no século XX, também ampliaram, de forma 

diferenciada pelo país, os projetos privados de colonização e a expansão da posse 

familiar (OSÓRIO, 2008) – o que se intensificou na segunda metade do século XX, 

com transformações em que impulsionaram o desenvolvimento da industrialização no 

Brasil.  

Nessa perspectiva, a análise geográfica de Oliveira (2005) revelaram 

transformações importantes no campo brasileiro, e, portanto, na dinâmica do capital 

sobre a terra. Para tal compreensão, é preciso ter em conta o papel da agricultura na 

economia brasileira, sobretudo na segunda metade do século XX, em que a 

industrialização passou a se desenvolver no país. Isso se deu no bojo de um processo de 

internacionalização da economia brasileira, no âmbito do capitalismo mundial com o 

mecanismo da dívida externa.  

Nesse processo, os países endividados criaram condições para ampliar sua 

produção, sobretudo a industrial, e para pagar as dívidas têm que exportar, sendo que os 

produtos estão sujeitos aos preços internacionais. Esses preços têm baixado desde as 

últimas décadas do século XX, e por isso esses países tiveram que ampliar a produção, 

retroalimentando a dívida e demandando mais exportação para seu pagamento, logo, 

ocorre aumento da oferta de produtos e a continuidade na queda dos preços. Ao mesmo 

tempo, tem-se uma nova divisão social e territorial do trabalho (OLIVEIRA, 2005).  

O autor afirmou que, na agricultura brasileira, a industrialização está relacionada 

ao desenvolvimento tipicamente capitalista, que abriu aos proprietários de terras e aos 

capitalistas-proprietários de terra a possibilidade histórica da apropriação da renda 

capitalista da terra, provocando a intensificação na concentração da estrutura fundiária 
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brasileira. Portanto, tem-se como marca principal desse processo a territorialização do 

capital109, sobretudo dos monopólios, que geralmente, atuam sob a forma de oligopólios 

e valem-se do estoque de commodities na determinação de preços (OLIVEIRA, 2005).  

Porém, conforme apontado anteriormente, o processo de desenvolvimento do 

capitalismo se dá, contraditoriamente, pela expansão da produção não capitalista - da 

agricultura camponesa. Nesta, o capital monopolista desenvolveu mecanismos para 

subordinar e apropriar-se da renda da terra produzida pelas famílias camponesas, 

transformando-a em capital. Nesse processo, o capital não tem que se territorializar, 

necessariamente, mas monopoliza o território ocupado pelos camponeses (OLIVEIRA, 

2005). É nesse movimento combinado e contraditório que o capitalismo reproduz o 

campesinato e a acumulação de capital.   

É também no âmbito desse processo do capitalismo mundializado, como 

demonstrou Oliveira (2005), que vem ocorrendo a expansão das fronteiras agrícolas em 

busca de novas terras110 e a produção de produtos agrícolas de exportação no país, como 

a soja, por exemplo. Para isso, promove-se a alteração dos hábitos alimentares, e 

promovem-se políticas governamentais nesse sentido (de crédito, assistência técnica, 

etc.). Também se observa a formação de holdings entre empresas para constituição de 

monopólios, conservando, em geral a propriedade privada da terra nas mãos de 

fazendeiros brasileiros e ampliam-se os conflitos de terra no campo brasileiro. Portanto, 

tal processo ocorre no interior do capitalismo, baseia-se em acordos que envolvem 

Estados e empresas (as burguesias) e está articulado com a concentração da população 

nas cidades, que, por sua vez, demanda alimento – aí está novamente o mercado interno 

abastecido, sobremaneira, pela agricultura camponesa111.  

Dessa forma, como demonstrou Oliveira (2005), o processo de 

internacionalização da economia brasileira revela que o desenvolvimento atual do 

capitalismo na agricultura está marcado, sobretudo, pela industrialização, com o uso 

intensivo de máquinas e insumos químicos - que deve ser entendida como o processo de 

introdução do modo de produzir industrial no campo, provocando inter-relação intensa 

entre a indústria e a agricultura (OLIVEIRA, 2005).  

                                                           
109 Nota-se que o autor se refere à territorialização do modo capitalista de produção. 
110 Daí a pressão dos latifundiários do país pela legalização das terras griladas, expressa nas medidas 

provisórias sobre o  editadas no governo Lula. 
111 A agricultura camponesa é responsável, na atualidade, por 70% dos produtos agrícolas consumidos no 

Brasil (IBGE, 2010). 
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O autor ressaltou que, de fato, ocorre essa articulação (indústria-campo), assim 

como o assalariamento de trabalhadores no campo, como os “boias-frias”, por exemplo. 

Entretanto, não se pode afirmar que esteja ocorrendo domínio absoluto do modo de 

produzir industrial e a expansão total do trabalho assalariado no campo, pois o capital 

não transforma de uma só vez todas as formas de produção e sim de forma desigual, 

combinada e contraditória (OLIVEIRA, 2005).  

Portanto, o que ocorreu foi uma modernização “conservadora” no campo 

brasileiro, como apontado por alguns autores112, mas deve-se ter em conta que o 

processo de produzir é também um processo de consumir e que é fundamental situá-lo 

no conjunto do país e no processo global da expansão do capitalismo monopolista. 

Nessa perspectiva, o dito “progresso técnico” não está amplamente generalizado no 

campo, mas diretamente relacionado à concentração fundiária e aos diferentes setores 

produtivos, refletindo a estrutura do consumo produtivo, conforme demonstrado por 

Oliveira (2005).  

Segundo o autor, de fato, camponeses brasileiros têm tido a necessidade de vender 

suas terras para pagar dívidas aos bancos, dado o elevado custo de produção sob bases 

industriais. Entretanto, tal processo está longe de ser a razão básica de sua expropriação, 

uma vez que há pouco acesso a financiamentos agrícolas em termos percentuais 

relacionados ao total de número estabelecimentos no país e ocorre, novamente, de forma 

concentrada. Além disso, o número de unidades camponesas aumentou no Brasil nas 

últimas décadas do século XX, sejam eles proprietários, parceiros, rendeiros ou 

posseiros. Contudo, conforme apontado anteriormente, os camponeses encontram-se 

subordinados ao capital que, ora controla a circulação de produtos agropecuários, 

subordinando-os à produção, ora se instala na produção, subordinando a circulação. 

Consequentemente, ora se tem o monopólio do capital na produção, ora esse monopólio 

instaura-se sobremaneira na circulação: no Brasil, predominou o capital industrial ou 

comercial na circulação sujeitando, a renda da terra produzida na agricultura 

(OLIVEIRA, 2005).  

Oliveira (2005) destacou que tais transformações variam conforme o contexto da 

formação socioeconômica das diferentes regiões do país, com predomínio de 

usos/atividades agropecuárias distintas nas diferentes partes do campo brasileiro. Por 

                                                           
112 A modernização conservadora no campo brasileiro é considerada a partir da segunda metade do 

século XX, que conservou a estrutura fundiária altamente concentrada combinada com a 
industrialização na agricultura (GONÇALVES, 1995). Posteriormente ocorreu a ditadura civil-militar 
(1964-1984), com a posterior redemocratização do país a partir de 1984.  
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exemplo, a presença de pastagens em mais de 50% das terras ocupadas geralmente 

escondem a terra-mercadoria (equivalente de reserva de valor), base da estrutura do 

campo brasileiro113. Por outro lado, há diferenciação interna no campesinato e sua 

expropriação leva à migração e à proletarização, sobretudo dos filhos.  

Destaque-se aqui o papel do Estado nacional na ocupação das “fronteiras” na 

Amazônia legal, durante o regime militar, com forte presença de empresas privadas e 

onde muitos camponeses e latifundiários buscaram novas terras - os primeiros para 

produção familiar e os segundos, sobretudo, para equivalente de reserva de valor. O 

Estado nacional tem priorizado o apoio à agricultura industrial capitalista de exportação 

de um lado, enquanto os camponeses lutam para entrar na terra de outro, com 

movimentos e iniciativas variadas ao longo da história recente do Brasil (OLIVEIRA, 

2005). 

Martins (2003) salientou que há que se ter em conta, também, que no Brasil, ao 

contrário de outros países, a expansão territorial do capital pretendeu apossar-se da terra 

para se apossar da renda territorial viabilizada pela política de incentivos fiscais, meio 

de usar a renda fundiária como meio de acumulação não-capitalista de capital. Isso se 

deu no país inteiro e gerou a expropriação territorial do campesinato, uma conflitividade 

não da relação capital-trabalho, mas sim do capital personificado pelo proprietário da 

terra que poderia ser encarado em termos do regime jurídico da propriedade fundiária e 

sua obsolescência. Ao mesmo tempo, na compreensão do autor, trata-se de um conflito 

que dura o tempo de consumação do acesso à terra, ainda que não possa levar à 

existência da classe em si, para si. Assim como a manutenção dos fatores de produção – 

terra, trabalho e capital – como um único agente de produção não permitem ao 

camponês saber exatamente onde está sendo lesado ou de onde sai sua contribuição 

como produtor de renda. 

Nesse sentido, ressaltamos que a industrialização revalorizou terras antes 

consideradas de baixa fertilidade no mercado, por meio de insumos químicos (os 

fertilizantes).  Assim como a maior possibilidade de mecanização agrícola também 

passou a ser considerada fundamental no que se refere, sobretudo, à produção e grãos – 

as commodities. Tal processo ocorreu valendo-se, novamente, do repertório de violência 

e grilagem, bem como de mecanismos de mobilização do trabalhador livre, tendo 

                                                           
113 Vale lembrar que a criação de gado bovino avançou no Brasil principalmente pelas mãos dos 

grileiros/criadores comerciantes, que se tornaram fazendeiros e veem a terra como equivalente de 
reserva de valor – notas de aula/2014. 
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denúncias de abusos em condições de trabalho análogas às da escravidão. Os processos 

de subordinação de agregados, etc., também ocorreram, até que os contratos sociais de 

trabalho levaram a transformações na segunda metade do século XX, como apontou 

Moura (1988a) em seus estudos no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerias. 

O financiamento público da produção agroexportadora industrializada passou a 

figurar como necessário para a expansão do capital no campo brasileiro, sobretudo na 

segunda metade do século XX, quando ocorreu a chamada “modernização 

conservadora” – o que foi assumido pelo Estado. A lógica rentista, portanto, continuou 

a ser reproduzida pelos latifundiários por meio da superexploração do trabalho, da 

cobrança de rendas das terras sob seu domínio, do financiamento público da produção e 

a da manutenção de terras como equivalente de reservas de valor. 

Nesse processo, o campesinato também se viu subordinado ao aderir a tal 

“pacote” de produção industrial – também conhecido como “revolução verde” – em que 

se dá a apropriação capitalista da renda da terra subordinando, também, o trabalho 

camponês. Ao mesmo tempo, a corrida por produtividade elevada, em bases industriais, 

tornou-se uma demanda crescente por terras mais aptas nas “fronteiras agrícolas”, numa 

articulação do capital fundiário com o industrial e comercial nos processos de 

monopolização, seja da terra, seja da renda fundiária. Isso que gerou conflitos ao longo 

do século XX, mas, sobretudo na sua segunda metade, em várias partes do país, com a 

desterritorialização de indígenas, quilombolas e camponeses. 

No tocante à posse da terra, Oliveira (1991) chamou atenção para o fato de que no 

próprio processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no país, no que 

se refere à agricultura, foi o próprio capital que instituiu a apropriação camponesa da 

terra em consequência da crise do trabalho escravo. Isso significa dizer que a 

apropriação camponesa da terra é fruto das contradições e da lógica do próprio capital, 

ou seja, da história atual do capitalismo no Brasil.  

A esse respeito, Martins (1981) demonstrou que, na medida em que o produtor 

preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, 

valendo-se unicamente do trabalho familiar, ao mesmo tempo em que cresce a sua 

dependência em relação ao capital, o que se tem não é a sujeição formal do trabalho ao 

capital. O que esta relação indica, pois, é que há sujeição da renda da terra ao capital.  

Nessa perspectiva, Oliveira (1991) acrescentou que o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção no campo se dá primeiro e fundamentalmente pela sujeição da 

renda da terra ao capital, quer pela compra da terra para exploração ou venda, quer pela 
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subordinação da produção do tipo camponês. A partir da sujeição da renda da terra, o 

capital sujeita também o trabalho que se dá na terra.  

Em relação ao campesinato brasileiro, Martins (1979) trouxe considerações 

importantes acerca do contexto em que se encontra/constitui o campesinato brasileiro, 

como classe em formação, dentre elas, merecem destaque: sua gênese, que tem origem 

nos nativos (índios), nos africanos trazidos ao Brasil como escravos e nos imigrantes 

(sobretudo europeus e asiáticos, com destaque para portugueses, italianos e japoneses); 

sua diferenciação interna; a posse camponesa da terra, considerando a forma em que a 

apropriação privada de terras ocorreu no Brasil e sua relação com a estrutura fundiária 

no país; as transformações no campo brasileiro, tendo-se em conta que não houve 

feudalismo, mas sim produção capitalista que contou com a escravidão; e a lógica 

rentista que vigora sobre a terra – enquanto equivalente de capital - exercida por parte 

das oligarquias agrárias brasileiras. 

Nas considerações de Martins (1981), o campesinato brasileiro luta para entrar na 

terra, e, ao ser expulso, resiste à expropriação e luta para retornar à terra – mesmo que 

seja para uma terra distante daquela de onde saiu. Trata-se, pois, de um campesinato 

construído com a expansão capitalista e como produto das contradições dessa expansão. 

Os camponeses lançam-se às fronteiras agrícolas do país em busca da terra – terra de 

trabalho, morada da vida. Esses deslocamentos que, quando são feitos por posseiros e 

pequenos proprietários, são determinados fundamentalmente pelo avanço do capital 

sobre a terra114.  

Diante do exposto, ressaltamos que a análise do campesinato deve, 

necessariamente, considerar suas práticas sociais na concretude de sua existência, para 

que seja compreensível no âmbito da totalidade em transformação. Para tal, é preciso 

compreender a sua lógica de reprodução social, tendo em conta a terra que buscam 

manter, as relações sociais de produção que materializam e as ações que deflagram 

quando se defrontam com o capital, aqui entendido como relação. Outro aspecto de 

relevância, a nosso ver, é o papel que esses sujeitos desempenham na sociedade mais 

ampla e como com ela se relacionam de forma contraditória. 

Isso remete a uma diferença entre o campesinato que se lança nas “fronteiras 

agrícolas” em busca de terras e aquele que luta pela manutenção de terras ancestrais, ou 

                                                           
114 É importante trazer aqui a diferenciação que Martins (1975) fez entre o que designa de frente pioneira 

por oposição à frente de expansão, a qual corresponde à economia do excedente. Nesta última, a terra é 
objeto de ocupação, pois é livre; naquela a terra é propriedade privada que só pode ser adquirida 
mediante compra. Tais aspectos estão articulados com as lógicas de ocupação do território brasileiro. 
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mesmo a luta de indígenas e quilombolas para manter-se nas terras ancestrais. Por outro 

lado, como demonstrou Moura (1988a), mesmo os camponeses que migram mantêm 

laços com a família no local de origem e reconstroem tradições camponesas nos locais 

para onde se deslocam. Portanto, o território encontra-se em disputa no campo 

brasileiro, cujas dinâmicas contemporâneas buscamos analisar neste trabalho. 
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CAPÍTULO 02 – “SERRA” E “SERTÃO” – NAS FRONTEIRAS DAS MINAS 

COM OS GERAIS  

 

 

“Pois Minas é muitas. São, pelo menos, várias Minas”.  

João Guimarães Rosa 

 

 

Neste capítulo, buscamos compreender as particularidades da formação territorial da 

área analisada em Minas Gerais no âmbito da totalidade da formação territorial 

brasileira, com vistas a estabelecer relações com a realidade dos sujeitos com os quais 

nos deparamos no contexto atual. Buscou-se, dessa forma, uma aproximação com a 

realidade em movimento, com destaque para as dinâmicas socioterritoriais relacionais 

entrecortadas por suas dimensões político-econômicas, socioculturais e ambientais. Para 

tanto, consideramos necessário posicionar dois aspectos: o sentido que o termo “sertão” 

assumiu no período colonial e sua atualização na área analisada; e que a atual 

configuração territorial de Minas Gerais é decorrente da junção das “minas” com os 

“geraes” (“sertões”) no plano político e cultural. 

 

 

2.1 – Considerações acerca dos processos de territorialização, fronteiras, fluxos e 

contra fluxos 

 

 

A partir de estudos etimológicos, Ribeiro (2005) afirmou que a origem do termo sertão 

vem de desertão, e, possivelmente, expressava a noção, presente no expansionismo 

europeu pelo planeta, a constituir-se como centro que irradiava civilização para os 

vários “sertões” a serem conquistados. O termo já era utilizado em Portugal desde o 

século XIV, para fazer referência a áreas no interior de seu território distantes de 

Lisboa.  

O autor afirmou que, no Brasil, a ideia de “sertão” como deserto podia expressar a 

população rarefeita, talvez associada à forma como as áreas foram apropriadas, durante 

a colonização, pelas grandes fazendas de gado a partir da obtenção de sesmarias. Ao 

mesmo tempo, como em outras áreas colonizadas do mundo, o uso do termo “deserto” 



113 
 

foi uma forma de descaracterizar toda a ocupação anterior daquele território por outras 

sociedades, para justificar a penetração “civilizatória” sobre esse “vazio” humano, 

sendo que os que ali se encontravam eram tidos como “bárbaros” a serem “civilizados”. 

No imaginário brasileiro, encontram-se vestígios dessas significações, que empunham 

discursos do “sertão” como o “atrasado” a ser “modernizado” (RIBEIRO, 2005).  

Na sua conceituação geográfica, o sertão, para Moraes (2009) não é apenas uma 

materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade simbólica, uma ideologia 

geográfica. É um discurso valorativo referente ao território, que qualifica os lugares 

segundo a mentalidade reinante e os interesses vigentes. Tem-se “sertão” como 

qualificativo de lugares; um termo da geografia colonial que reproduz o olhar 

apropriador dos impérios em expansão; uma figura do imaginário da conquista 

territorial, e um conceito que, ao classificar uma localização, opera uma apropriação 

simbólica do lugar. O termo sertões qualifica caatingas, cerrados, florestas e campos, o 

que o torna um conceito nada ingênuo, veículo de difusão no território.   

A análise da formação territorial brasileira feita até aqui, permite-nos afirmar que, 

no período colonial, os sertões diziam respeito ao interior do Brasil a ser colonizado, em 

relação/contraposição à costa litorânea, onde a instalação portuguesa foi iniciada ainda 

no século XVI. Na área que compreende o atual estado de Minas Gerais, após a 

descoberta das minas e a intensa ocupação e urbanização ao redor delas durante o século 

XVIII, os sertões passaram a ser considerados como as áreas que estavam para além 

daquelas então ocupadas, territorializadas, sob hegemonia portuguesa (sobretudo 

daqueles deslocados de São Paulo considerados “paulistas”).  

Portanto, à medida em que a mineração avançava, com a descoberta e exploração 

de novas jazidas, o “sertão” virava “minas” e ia se deslocando enquanto fronteira, numa 

relação dual, não dicotômica, e dialética da transformação sertão-minas, segundo 

avançava a territorialização desse “interior” da colônia portuguesa. Isso se dava 

concretamente por meio de povoações colonizadoras, com centralidades político-

administrativas e de exploração econômica das minas. Isso fica expresso no trecho a 

seguir, que trata do “sertão” no interior do Distrito Diamantino colonial, onde foram 

descobertas jazidas de salitre “nas nitreiras da Serra do Cabral em 1799”, conforme 

exposto por Machado Filho (1980, p.66, grifos nossos): “Só as nitreiras dos sertões do 

distrito diamantino, conclui, podiam suprir a pólvora do Brasil inteiro”. Como veremos 

a seguir, tratava-se de uma área de mineração colonial delimitada, sendo o sertão e o 

“interior” desse distrito das minas. 
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Dessa forma, a territorialização europeia das minas mantinha relação com os 

sertões a serem explorados e com as fazendas que já tinham territorializado ou estavam 

territorializando esses sertões. Isso vai ao encontro dos apontamentos de Moraes 

(2009), segundo os quais o sertão se dá de forma contrastiva. O autor destacou que 

sertão se trata de uma imagem construída, que se faz no contraste, na relação com o 

não-sertão, pois necessita de um contraponto que lhe forneça sentido por diferenciação. 

O termo refere-se, pois, a uma condição e não a um lugar geográfico com limites 

definidos.  

Por outro lado, há uma particularidade na formação territorial de Minas Gerais, 

referente ao encontro de frentes de colonização portuguesas que se confrontaram na 

disputa por jazidas e pelo monopólio do comércio na área das ‘minas’, que foi a Guerra 

dos Emboabas (1707-1709), um conflito entre “paulistas” e “baianos” 115. Prado Jr 

(1961) considerou que os “paulistas” já tinham entrado nessas áreas em busca de minas, 

mas sem estabelecer continuidade de povoamento. Quando ocorriam estabelecimentos 

fixos, esses se destacavam de seu ponto de origem (São Paulo). Já os “baianos”, 

segundo o autor, vinham progressivamente ocupando as margens do São Francisco, 

tendo já no século XVII alcançado seu afluente, o rio das Velhas, povoando e 

colonizando o território por meio de fazendas de pecuária, sendo que essa área referia-

se a um prolongamento, geográfico e histórico, da Bahia (e de Pernambuco)116. Ou seja, 

os baianos vinham numa frente de colonização com ocupação permanente, em especial 

ao longo do rio São Francisco, ao norte do atual estado de Minas Gerais, devendo-se 

destacar a importância da pecuária na conquista territorial europeia.  

Porém, Neves (1998) demonstrou que também já havia, desde o século XVII, 

“paulistas” em fazendas de pecuária às margens do rio São Francisco. Isso indica que a  

territorialização dessas frentes colonizadoras nesses sertões já ocorriam nessa área, 

ainda que a intensidade possa ter sido diferente em termos da presença de “paulistas” e 

“baianos”. Entretanto, em termos de povoações “paulistas”, Prado Jr. (1961) afirmou 

                                                           
115 Nas considerações de Fernanda Moraes (2006), no início do século XVIII, os “paulistas”, 

descobridores das minas, estavam estabelecidos nos arraiais que iam de Caeté a São João del-Rei. 
Atraídos pelas riquezas, os emboabas - portugueses, baianos e pernambucanos, também chamados de 
reinóis e forasteiros - chegaram em grande número nessa área e disputaram as ‘minas’. A disputa por 
ouro e pelo poder – a guerra foi, acima de tudo, uma disputa política em torno dos principais cargos e 
postos da administração montada na região – levou a conflitos armados e à escolha, em 1707, de um 
emboaba para governador, o português Manuel Nunes Viana, à revelia da coroa portuguesa.  

116 A margem esquerda do rio São Francisco pertencia, à época, à capitania de Pernambuco. Destaque-se 
que o foi que considerado pelo autor como o “sertão” da Bahia na época colonial, hoje é o norte (vale 
do rio São Francisco) e o nordeste de Minas (vale do rio Jequitinhonha). Esse processo também vinha 
se dando no atual nordeste de Minas Gerais, também Bahia à época. 
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que essas deram-se de forma intensa, com grandes contingentes populacionais vindos 

do Sul, a partir da descoberta das minas no final do século XVII - primeiramente de 

ouro na porção sul de Minas Gerais, seguida das diamantíferas na porção central do 

atual estado, quando o Norte já se encontrava ocupado pelos “baianos”. Então, as 

disputas entre essas frentes se deram de forma intensa, mas as relações entre minas e 

sertões também aconteceram de forma contraditória. 

De toda forma, o que sobressai nos estudos históricos é que essas frentes de 

colonização, que territorializavam os sertões e as minas, tornaram-se fronteiras 

políticas e econômicas, bem como de formações sociais117 e culturais118 de apropriação 

do mundo material, ou seja, por diferentes opções de sociedade e tipos culturais 

prevalecentes, visto que os portugueses também não eram homogêneos. Fronteiras 

pressupõem fluxos - de pessoas, de produtos, de informações e de dinheiro. Esses fluxos 

já ocorriam e foram intensificados durante o processo de ocupação das áreas tanto das 

minas, como dos sertões adjacentes. Além disso, como fronteiras, entrecortavam-se, 

não sendo possível delimitar o sertão. Entretanto, esse processo teve efeitos na atual 

configuração territorial do estado e em suas dimensões políticas e socioculturais.  

No período colonial a área das minas descobertas, em Minas Gerais, pertenceu119 

à Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, criada em 1709 a partir de sua separação do 

Rio de Janeiro, com vistas ao maior controle da área após a Guerra dos Emboabas. 

Posteriormente, em 1720, essa área tornou-se Capitania de Minas Gerais, passando a 

partir daí a incorporar os sertões do norte e nordeste do atual estado (que, em boa 

medida, estavam até então sob o domínio da Bahia)120. No Império, tornou-se Província 

                                                           
117 Podendo ser, de acordo com Acselrad (2004, p.15), configurada pela desigual distribuição de poder 

sobre os recursos materiais, que tem como base a produção da diferenciação social dos indivíduos a 
partir de práticas historicamente constituídas, das quais se nutrem as dinâmicas de reprodução dos 
diferentes tipos de sociedades. 

118 Operações de significação da natureza em que se constrói o mundo social. Pois, para além do modo de 
apropriação produtivo movido pela dinâmica utilitária da economia e do processo de diferenciação 
social de indivíduos, o mundo material é objeto de inúmeras atividades de atribuição de significados 
que integram o processo de construção do mundo, dando-lhe sentidos e ordenamentos, a partir de 
categorias mentais, esquemas de percepção e representações coletivas diferenciadas (ACSELRAD, 
2004, p.15). 

119 “No início dos setecentos a região mineradora fez parte da Repartição Sul, que era composta também 
pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Por ser 
uma área de ocupação recente no início dos setecentos, a região recebeu múltiplas designações, tais 
como: minas de Ouro Preto, minas do Ribeirão do Carmo, minas gerais da nascente e do poente do Rio 
das Velhas. Todavia, a denominação Minas Gerais prevaleceu no vocabulário coetâneo com o passar do 
tempo”. BARCELOS, Mariana. "Capitania de Minas Gerais". In: BiblioAtlas - Biblioteca de 
Referências do Atlas Digital da América Lusa. (Disponível em: 
http://lhs.unb.br/atlas/Capitania_de_Minas_Gerais. Data de acesso: 15 de fevereiro de 2019).  

120 Segundo Prado Jr. (1961), Minas Novas (cidade do Vale do Jequitinhonha) também pertencia à Bahia, 
tendo se tornado parte de Minas Gerais somente em 1757. Contudo, a jurisdição eclesial continuou com 
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de Minas Gerais (1820), e, na República, estado de Minas Gerais. Alguns autores 

entendem que o termo gerais refere-se à generalização das minas (SANTOS e 

SEABRA, 2018) e, outros, que se refere ao termo campos geraes, numa referência aos 

sertões dos geraes – incluindo o norte e nordeste de Minas Gerais.  

Moraes (2006) destacou que, nas duas primeiras décadas do século XVIII, ocorreu 

na atual Minas Gerais a reestruturação dos limites da capitania (1709 e 1720), assim 

como a criação das nove primeiras vilas (1711-1730) e das quatro primeiras comarcas 

(1714 e 1720). Tais processos constituíram a expressão da estrutura político-

administrativa e judiciária básica implantada, pontuada pelo estabelecimento de 

registros, passagens e guardas patrulhas. A sede da capitania instalou-se, 

estrategicamente, em Vila Rica (atual Ouro Preto), por ser considerada a localização 

mais central das principais áreas mineradoras.  

Para a autora, foi com a instalação das comarcas que “começou o processo 

civilizatório de Minas”, visto que “Portugal não tinha interesse pela colônia, mas 

somente na exploração das riquezas” (MORAES, 2001). Assim, foi somente com a 

descoberta das minas que, em 1702, Portugal tomou a primeira medida para organizar a 

exploração do ouro, com a instituição do “Regimento para direção e governo da gente 

que trabalhava nas minas que havia nestes sertões do Brasil” (idem). Visto que, a 

descoberta do ouro atraiu elevado contingente populacional, “em torno de 30 mil 

almas”, segundo Moraes, gerando “uma terra sem lei nos arraiais mineradores” no final 

do século XVII e início do XVIII.  

Nas suas considerações e de outros historiadores, esse período era de verdadeira 

desordem, pois não havia autoridades e o governo se encontrava sempre distante. Para 

colocar ordem e normatizar administrativamente esses lugarejos, o então governador da 

Capitania das Minas de Ouro e São Paulo, Antônio de Albuquerque, criou as primeiras 

vilas121, que, na sequência, passaram a funcionar como “cabeça de comarca” 

(MORAES, 2014). Ao longo do Império, essas comarcas122 foram sendo 

desmembradas, com a criação de municipalidades e regiões. 

                                                                                                                                                                          
o arcebispo da Bahia até o século XIX (p.197), o que demonstra variação na lógica político-
administrativa e eclesial. 

121 As primeiras “vilas do ouro” ou das “minas de ouro” fundadas em 1711 foram: Mariana, em 8 de abril; 
Ouro Preto, ex-Vila Rica, em 8 de julho; e Sabará, antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de 
Sabará, em 17 de julho. (Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/24/interna_gerais,532084/comarcas-pioneiras-de-
minas-gerais-completam-300-anos.shtml, acesso em fevereiro de 2019). 

122 Segundo Auro Aparecido Maia de Andrade (2014), a partir de 1548, implantou-se no Brasil o sistema 
de governos gerais, no qual o poder político e administrativo era também repartido com um 
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Ou seja, junto com as minas veio a ordem, a maior presença da Coroa portuguesa 

e a disputa entre os capitalistas para controlar os cargos políticos e as possibilidades de 

acumulação de dinheiro via monopolização das terras, das minas e do comércio de 

mercadorias. A delimitação do atual estado de Minas Gerais não existia à época, 

portanto, na figura abaixo, os limites foram colocados somente para facilitar a 

compreensão em relação ao atual contexto. Na figura, estão localizadas as três primeiras 

vilas e comarcas:   

 

Figura 01: As 03 primeiras comarcas da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro criadas 
em 1714 (Fonte: Estado de Minas, 2014). 

                                                                                                                                                                          
representante do rei, o governador-geral. Nos assuntos referentes à Justiça, ele era assessorado pelo 
ouvidor-geral, magistrado incumbido de aplicar o direito em todo o território da colônia. As primeiras 
comarcas colocaram a estrutura judiciária mais próxima do povo e significaram uma forma de equilíbrio 
com a administração do governador-geral, representante do rei de Portugal. “Nas décadas iniciais da 
colonização, época das capitanias hereditárias, a figura do ouvidor-geral foi a primeira instância jurídica 
em solo brasileiro. Quase dois séculos depois, nas vilas, havia uma incipiente estrutura judiciária, com a 
presença dos juízes ordinários, pessoas escolhidas entre os homens de bem, assim como os “camaristas” 
ou membros da Câmara, que hoje são os vereadores”. Em 1714, eram recentes os acontecimentos da 
Guerra dos Emboabas e a extração do ouro estava em franca expansão. “Daí, o interesse da coroa em 
instituir as comarcas. Até porque, como o ouvidor-geral era nomeado pelo rei e detinha várias 
atribuições administrativas além da judicial, era essa a única forma de rever os atos dos juízes 
ordinários. O reino português não aprimorava a colônia brasileira sem algo em vista”, qual seja, um 
maior controle sobre a extração mineral.   (Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/24/interna_gerais,532084/comarcas-pioneiras-de-
minas-gerais-completam-300-anos.shtml, acesso em fevereiro de 2019). 
Carrara (2007, p.51-52) chamou atenção de que na fase colonial, no que se refere à administração 
colonial um conjunto de lugares podia constituir um distrito que num dado momento possuíam 
comandante, mas que as demarcações eram imprecisas. Havia outros casos em que os lugares eram 
denominados ribeiras, uma denominação especial para áreas de criação de gado envolvendo certo 
número de fazendas, nomeadas segundo a principal “aguada” nela existente. Já as freguesias tinham 
como sedes as vilas, que concentravam as instâncias fiscais, administrativas, de justiça e eclesiásticas, 
sendo que, no século XVIII, a comarca não constituía uma realidade concreta para as “pessoas 
comuns”, somente vindo a se tornar efetiva posteriormente. Outro apontamento fundamental 
apresentado por Carrara são os dois movimentos de ocupação das terras em Minas Gerais, cujo marco 
se situa em 1674, partindo de São Paulo e Bahia, um ligado à busca de ouro e pedrarias e o outro ligado 
à abertura de pastos e criação de gado.   
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Conforme apontou Moraes (2014), as áreas mais distantes, como Minas Novas, 

pertenciam à comarca de Jacobina, na Bahia, o que indica que essa área pertencia até 

então à capitania da Bahia: 

 

As sedes das comarcas ficavam bem próximas, já que a 
população se concentrava nos limites entre o Rio das Mortes, 
Vila Rica e Sabará. Lugares mais distantes, como Minas Novas  
no Vale do Jequitinhonha, estavam subjugados à comarca de 
Jacobina, na Bahia123”. (MORAES, 2014, grifos nossos). 

 

Moraes (2006) confirmou que a partir de 1720, foi criada a comarca do Serro 

Frio, com sede na Vila do Príncipe (atual Serro, no Vale do Jequitinhonha). No mesmo 

ano, foi criada a Capitania de Minas Gerais, cujo território ficou dividido, grosso modo, 

em quatro partes político-administrativas e jurídicas124, já contando com os sertões do 

norte e nordeste de Minas, passando a ter, a conformação conforme na figura a seguir: 

 

                                                           
123 De acordo com Ivo (2009 apud Sandra, 2017), durante todo o século XVIII, as comarcas do Serro do 

Frio e de Jacobina, embora distantes entre si, outorgavam a tutela administrativa dos “sertões” (Sertão 
de Minas Novas, Sertão da Ressaca e Alto Sertão da Bahia). Elas foram áreas de conflitos entre os 
interesses privados em função de uma ordem pública distante e pouco definida para esses lugares. 
Assim como, os potentados locais exerciam o domínio político que as iniciativas públicas de 
governantes não controlavam e tinham pouco conhecimento sobre os limites e fronteiras de suas 
atribuições. A imprecisão das fronteiras e a indefinição das autoridades coloniais, entre as Capitanias de 
Minas Gerais e Bahia, alimentaram os conflitos sobre a quem cabia a administração dos “sertões”. 

124 Segundo Santos e Seabra (2018), no início do século XIX, havia cinco comarcas na então Província de 
Minas Gerais (às quatro anteriores juntou-se a comarca de Paracatu, noroeste do estado), porém, as 
jurisdições eclesiásticas, prelazias e bispados abrangiam áreas além dos limites das províncias. Essa 
duplicidade foi considerada por Costa (2017) em relação à situação de fronteira em que se encontravam 
Minas, Pernambuco e Bahia, no sentido de que essa sobreposição das jurisdições alimentou anseios 
autonomistas.  
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Figura 02: Mapa da Capitania de Minas Gerais em 1791 (autor desconhecido) 
(Fonte: UFMG, 2018). 

 

 

Figura 03: Mapa atual de Minas Gerais, com as mesorregiões estatais  
(Fonte: UFMG, 2018). 

 



120 
 

Esse processo de configuração territorial de Minas Gerais também teve, conforme 

apontamos, efeitos na dimensão política dessas fronteiras, expressos nos movimentos 

de separatismo nos séculos seguintes. Isso indica que essas disputas políticas não 

cessaram. Martins (2010, apud COSTA, 2017) afirmou que a primeira tentativa de 

separação deu-se em 1823, no início do Império, quando o norte de Minas ainda 

pertencia a Pernambuco e Bahia125. Segundo Pires (2006), as demais tentativas foram 

protagonizadas pelas oligarquias norte mineiras e se deram em campanhas pela criação 

do Estado de Cabrália (1967 – 1968); do Estado de São Francisco (1987-1988); e do 

Estado de Minas do Norte (2000-2002)126.  

Na compreensão de Pereira (2007), esses três processos foram protagonizados 

pelas elites norte-mineiras e considerou que a ideologia regionalista serviu como 

estratégia para a realização dos grandes projetos de desenvolvimento no norte de Minas, 

sendo o regionalismo uma forma da visão de mundo de parte da burguesia regional e 

instrumento de conquista e exercício de sua hegemonia sobre os demais grupos 

sociais127.  

                                                           
125 Martins (2010, apud, COSTA, 2017) chamou atenção para um fato ocorrido no início do século XIX, 

na Comarca do Rio São Francisco, pertencente a Pernambuco à época, buscou constituir-se numa 
província, levada à frente durante a Assembleia Constituinte de 1823, após a Independência de Portugal. 
Numa articulação com o norte de Minas, pela primeira vez, buscou-se autonomia política-
administrativa.  Através de procuração, os “povos do sertão das Gerais e Rio de São Francisco” 
solicitaram a criação de uma nova província desmembrada das províncias da Bahia, de Pernambuco e 
de Minas Gerais, a qual teria o arraial de Carinhanha como capital. A Comarca do Rio de São Francisco 
foi então anexada à província de Minas Gerais, através do Decreto de 7 de julho de1824 e três anos 
depois, em15 de outubro de 1827, foi transferida para a província da Bahia, até os dias atuais. Decorreu 
desse processo a primeira modificação político territorial do Estado nacional. Para o autor, essa ação 
política estava diretamente relacionada com a Confederação do Equador.Martins considerou que essa 
ação em dois atos tinha uma só intenção: tornar mais difícil a irradiação dos ideais de liberdade e de 
república, agitados no movimento de 1824. 

126 Segundo Pires (2006), o contexto se deu da seguinte forma: do Estado de Cabrália (1967 – 1968), no 
bojo do debate, no Congresso Nacional, por ampla redivisão político administrativa do território 
nacional, pretendia reunir porções territoriais do Noroeste de Minas, Vale do Jequitinhonha e Sul da 
Bahia, e uma das causas apontadas para o arrefecimento desse movimento foi a inserção na área de 
influência da SUDENE; do Estado de São Francisco (1987-1988), no contexto da Assembleia Nacional 
Constituinte de 1987-1988, junto com a proposta de criação do Estado do Triângulo; do Estado de 
Minas do Norte (2000-2002), abrangendo as mesorregiões mineiras do Norte de Minas, Noroeste, Vale 
do Jequitinhonha e Mucuri, que trazia acúmulo dos debates políticos dos movimentos separatistas 
anteriores. O movimento teve como um de seus principais desarticuladores, o político ruralista, então 
vice-governador mineiro, Newton Cardoso, além da ação da SUDENOR, órgão do governo estadual 
situado em Montes Claros. 

127 Haesbaert (1988, p.26) chamou atenção de que o regionalismo “seria um processo de criação e 
sustentação de determinados significados sociais, relacionados sempre a um dado território através dos 
quais uma fração de classe, hegemônica ou portadora de alguma bandeira autonomista, procura fazer 
valer seus interesses – de natureza político-econômica e/ou de identidade cultural (que também não 
pode ser separada de uma fundamentação  política) – frente aos interesses da classe dominante a nível 
de Estado-nação. São diferentes formas de resistência ou “arranjo” frente à dominação/homogeneização 
imposta por outros níveis sociais de organização político-territorial (nacional ou supranacional), sem as 
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Já na dimensão sociocultural, os estudos de João Batista de Almeida Costa 

(2017)128, tendo por base o vale do São Francisco, demonstraram como se deu a 

hierarquização mineira em relação ao sertão norte-mineiro ao longo do tempo e de 

como isso ainda se faz presente. Sua análise colocou em questão a “identidade mineira” 

homogeneizadora e subalternizadora na relação com o norte de Minas Gerais, no plano 

político e simbólico-cultural. A reflexão do autor apontou como essas diferenças estão 

expressas em vários aspectos contrastivos, como as expressões linguísticas, a culinária, 

a arquitetura, o ethos político, entre outros. Isso também sugere a não homogeneidade 

dos grupos portugueses que colonizaram o Brasil, assim como daqueles que foram por 

eles escravizados. Destacamos aqui, também, a análise de Servilha (2015)129, que 

demonstrou como a ação do Estado, em Minas Gerais, a partir de meados do século XX, 

construiu regionalmente o “Vale do Jequitinhonha” e sua estigmatização como o “vale 

da miséria”.  

Ressalte-se as implicações econômicas de tais processos, visto os nexos de todas 

essas dimensões na ação prática. Na atualidade, essas duas “mesorregiões” de Minas 

Gerais (norte e Vale do Jequitinhonha) têm o menor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IBGE, 2010) e a maior concentração fundiária (DATALUTA, 2012) do 

estado. De forma contraditória, o norte e o nordeste de Minas Gerais têm mais de um 

terço da (33%) população camponesa de Minas Gerais (SEAPA-MG, 2014). Destaque-

se também que essas regiões são fortemente marcadas por alianças entre a Igreja 

Católica, o Estado e as classes dominantes (RIBEIRO, 2010).  

É notável a existência dessa dualidade ainda no presente, porém com atualização 

de sentidos e práticas sociais, visto que houve no século XX alterações em relação à 

produção, comercialização e circulação de mercadorias nessas áreas, o que gerou 

também alteração de centralidades e na divisão territorial do trabalho no âmbito da 

industrialização do campo brasileiro. De toda forma, há fronteiras nessa relação, que 

são flexíveis, não são limites rígidos, com ocorrência de fluxos e contra-fluxos de 

diversas ordens (mercadorias, pessoas, sentidos atribuídos, relações de poder político-

econômica, entre outros). Portanto, a nosso ver, a análise de tais processos relacionais 

deve considerar as dualidades dialéticas em transformação ao longo do tempo.  

                                                                                                                                                                          
quais a região não existiria, já que sua delimitação geográfica é dada pela área que aglutina e consolida 
estes interesses”. 

128 “Mineiros e Baianeiros: a configuração do englobamento, da exclusão e do entre-lugar” (2017). 
129 “Quem precisa de região: o espaço (dividido) em disputa” (2015). 
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Dito isso, é importante situar que, do ponto de vista colonial, nossa análise se dá 

sobre a área das ‘minas’ próximas da atual cidade de Diamantina, na relação com os 

‘sertões’ dos vales do rio São Francisco e do rio Jequitinhonha. No contexto atual, a 

área analisada está no encontro das Minas com os Gerais considerando os planos 

político e socioculturais. Ou seja, está nas fronteiras entre as minas e os sertões – entre 

os “paulistas” e os “baianos” de outrora; entre as Minas e os Gerais – mineiros e 

geraizeiros de hoje –, sendo essas identidades contrastivas enunciadas pelos sujeitos 

atuais. Conforme mapa a seguir, essa área localiza-se no centro do estado, entre o norte 

e o nordeste de Minas Gerais, abrangendo três mesorregiões de planejamento estatal 

atuais (IBGE)130.  

                                                           
130 Para Pires (2006, p.18), as mesorregiões do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri 

encaixam-se em uma regionalização quantitativista fruto de uma associação de microrregiões 
homogêneas. A Fundação João Pinheiro e o Instituto de Geografia Aplicada (IGA) são os órgãos 
responsáveis pela regionalização no Estado de Minas Gerais, a qual partiu de uma concepção baseada 
em agrupamento de dados estatísticos a depender dos objetivos que se quer regionalizar, sendo que, no 
caso das mesorregiões citadas, foi o de se definir região de planejamento, priorizando-se especialmente 
o fim administrativo e desconsiderando-se os processos históricos.   
Destaque-se, ainda, que o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha fazem parte da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que promove ações específicas de “combate à seca”. Na 
atualidade, as três mesorregiões onde se localiza nossa área de pesquisa estão inseridas no “semiárido 
mineiro”, com ações empreendias pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais.  
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Mapa 04: “Sertões” do norte e nordeste de Minas Gerais, principais vilas/arraiais 
coloniais, bacias hidrográficas de referência e mesorregiões de planejamento estatal na 

área de estudo (Fonte: a autora). 
 

Cabe destacar que para as comunidades analisadas, o “sertão” é uma referência, 

sem limites claros definidos, mas situado nas fronteiras com a “serra”. Ou seja, dá-se de 

forma contrastiva e relacional, atualizando sentidos e práticas sociais que têm raízes nos 

processos vividos referenciados no período colonial - mais especificamente na face 

ocidental marcada pelas escarpas do planalto diamantino, ou seja, na vertente 
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sanfranciscana da Serra do Espinhaço em sua porção meridional, onde por diversas 

vezes, ouvi, durante os trabalhos de campo de nossa pesquisa: “eu sou sertanejo, moro 

no sertão”.  

Por outro lado, a face oriental, localizada “nas beiras do Jequitinhonha”, com a 

mesma altitude, não é considerada “sertão”, como nos explicou um morador: “não, lá 

não é sertão, lá é o Jequitinhonha. Terra de garimpo onde já levamos muito gado pra 

vender. Também lá não é tão seco...é diferente, é diferente”. Mas essas áreas já foram 

consideradas “sertões” antes de se tornarem “minas”, como também, conforme visto nas 

obras analisadas, o próprio vale do Jequitinhonha já foi considerado “sertão” no 

contexto colonial. 

Quando vão subir a “serra” - percurso que fizemos a cavalo, que é como fazem, 

com ausência de estradas -, os moradores anunciam: “agora estamos saindo do sertão e 

subindo a serra. A serra não é sertão, é diferente, é mais fresco, tem mais água. É onde a 

gente fica tranquilo, com liberdade, sem ninguém pra incomodar”. Note-se que, para 

esses sujeitos, a serra não é vista como a terra das minas, local onde muitos foram 

escravizados. Portanto, é outro contexto, e as fronteiras foram sendo redesenhadas e 

ressignificadas ao longo do tempo/espaço. Além disso, como veremos adiante, muitos 

grupos de origem africana esconderam-se entre as serras de cordilheira, fugindo da 

escravidão. 

O “sertão” também é uma referência para os moradores das comunidades 

localizadas sobre a “serra”: “O sertão? Fica na terra do baxio, lugar bom de plantar roça. 

É lá pros lados de Curimataí, Pé-de-Serra...lá é o sertão. Tenho muitos parentes lá. A 

gente vai em muita festa lá também, já fizemos plantio com eles, tem gente até que tem 

terra aqui e lá embaixo, porque é parente, né?”. Aqui, como se nota, além da 

localização, há menção às relações sociais camponesas estabelecidas entre os grupos e 

com a terra – “terra de parentes”.  

Destaque-se, ainda, que a “serra”, na compreensão desses sujeitos atuais, não é 

“sertão” nem “minas” – como eram ambos, em período colonial, podendo ser local de 

cativeiros e de liberdade. E isso ocorre ainda que, sobretudo nas encostas da serra, haver 

atualmente minas exploradas por empresas mineradoras e garimpeiros. A “serra”, para 

esses sujeitos atuais, figura como o entre-lugar em que eles conseguiram se 

territorializar fora da subalternização aos latifundiários do “sertão” e aos “donos do 

garimpo de diamante”, sujeitos pertencentes às atuais elites econômicas e políticas.  
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Além disso, no contexto atual, é sobre a “serra”, geralmente, que se encontram as 

terras de uso comum de boa parte das comunidades agrárias. Ou seja, onde elas exercem 

sua existência e suas práticas nessa construção social, assunto sobre o qual trataremos 

em detalhes no Capítulo quatro deste trabalho. A propósito, na serra, essas comunidades 

criam gado e praticam agricultura, como se fazia no período colonial, revelando que não 

só no “sertão” se cria gado. Algo a se ressaltar é que a enunciação da “identidade 

sertaneja” é comumente proferida com orgulho e tenacidade, como um posicionamento 

de reafirmação de resistência e de não de subordinação ao Outro. Esse Outro, que 

subordina o outro-sertanejo, é reposicionado, no contexto atual, na posição 

contraditória, não mais frente somente às minas, mas a diferentes imposições da 

conjuntura atual.  

A esse respeito, Hannerz discorreu sobre a apropriação e ressignificação de um 

termo que até então era utilizado para desqualificar e subordinar. Ao mesmo tempo, 

como visto, se posiciona em contraste e como forma de se diferenciar. Hannerz (1997) 

propôs a compreensão da cultura como processo, como movimento, que traz a ideia de 

fluxos materiais e imateriais no tempo/espaço. Se há fluxos, há também contra-fluxos e 

multiculturas coexistindo, como também multicentralidades, não apenas centro e 

periferia. O autor questionou a origem das coisas, que estão sempre sendo apropriadas e 

ressignificadas. Entretanto, ele ressaltou que há que se considerar a assimetria de poder 

entre os fluxos como, por exemplo, a modernidade, que disseminou normas e formas 

institucionais centrais pelo globo.  

As fronteiras e os fluxos questionam, portanto, a pureza cultural. Com base nas 

disjunções da modernidade (APPADURAI, 1990) e nos contra-fluxos culturais 

(HANNERZ, 1997), pode-se compreender a identidade sertaneja131 como uma resposta 

dos sujeitos do lugar132, que dela se apropriaram e a ressignificaram, à ordem 

estabelecida. Os sujeitos submetidos apropriam-se das atribuições hegemônicas e as 

                                                           
131 Quijano (2005) alertou para as identidades geoculturais atribuídas e constituídas no tempo/espaço. As 

narrativas identitárias são constituídas em relação ao outro, atribuindo-lhe uma significação de 
inferioridade e desqualificação (MONTERO, 1997) como primitivo, ultrapassado e degradador, a ser 
civilizado/colonizado pelo desenvolvimento moderno e sustentável, e, com isso, desde já, produzindo 
uma diferença cultural intencional e hierarquizadora de poder.  

132 O lugar constituir-se-ia, a partir de um processo identitário que determinada porção adquire, 
demarcada de acordo com os agrupamentos de interação social. A identidade do lugar surge da 
interseção entre seu envolvimento específico em um conjunto hierarquicamente organizado e sua 
construção cultural enquanto comunidade/lugar. O colonialismo e o capitalismo, de profundos efeitos 
desarticuladores sobre tais lugares, impõem uma distribuição territorial de relações de poder 
hierárquicas (GUPTA e FERGUSON, 2000).  
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ressignificam, trazendo outros elementos para o debate, e, nesse movimento, a 

identidade é acionada.  

Para Hannerz (1997) é na relação com o outro que se dá a identidade em toda a 

sua dimensão política de mobilização de grupos. Geralmente, ela implica em 

pertencimentos atribuídos, que podem se transformar em instrumento de exclusão 

social, oriundo dos dominantes, ou serem ressignificados (interpretações e significações 

locais) pelos excluídos e acionados em sua luta por direitos, poder e acesso a recursos 

materiais. Nesse processo, há reivindicações e produção de significados, pois a 

identidade trata-se de um discurso no qual um se revela no outro (CUNHA, 1985).  

Nesse sentido, Gupta e Ferguson (2000) afirmaram que a cultura e a produção 

de identidades são processos históricos, relacionais e dialéticos. A cultura é uma 

elaboração processual, não é autônoma e nem fixa num determinado lugar. Tratam-se 

de culturas, social e economicamente interligadas, mas com diferenças produzidas e 

exploradas a partir das relações sociais históricas. A diferença cultural é, pois, produto 

de um processo histórico compartilhado, que diferencia o mundo ao mesmo tempo em 

que o conecta. As identidades, por sua vez, correspondem aos discursos políticos 

produzidos por grupos sociais em determinado contexto. Assim, os autores questionam 

o isomorfismo de “um só território, uma só cultura”, tratando-o como narrativa de 

dominação exercida por Estados e elites nacionais, pois distintos grupos estão incluídos 

e subordinados economicamente, embora muitos estejam excluídos socialmente, o que 

remete, novamente, à assimetria de poder. 

Por outro lado, o uso atual dessa noção por planejadores estatais pode valer-se da 

referência histórica e também atualizá-la. A esse respeito Moraes (2009), ao analisar os 

contextos atuais, ressaltou que se deve ter em conta que o “sertão” é um símbolo 

imposto em certos contextos históricos que cria imagens classificatórias, às quais se 

associam atribuições culturais geralmente (mas não necessariamente) negativas, as quais 

introduzem objetivos práticos de ocupação ou reocupação de porções [territoriais] 

enfocadas. Não por acaso, essas atribuições são utilizadas em narrativas estatais sobre a 

necessidade de projetos que modernizem o “atraso do sertão”. Neste caso, essa noção 

pode ser equacionada como elemento de argumentação no processo de hegemonização 

de políticas públicas e práticas territoriais do Estado ou de segmentos da sociedade.  

O autor ressaltou ainda tratar-se, o “sertão”, de termo usado comumente como 

referencial de localização e comparação, dentro de um conjunto de referências, 

conforme o horizonte geográfico qualificador, onde ganha destaque a questão da escala, 
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como a de distâncias. Essa comparação traz em si a ideia de diferença, que incide 

diretamente sobre os lugares e seus habitantes, como outros povos, tidos como exóticos, 

sendo recorrente a acentuada localização não-urbana, que marca os sertanejos pela 

ruralidade, pela vida agrária e extrativa, com imagens associadas a “roças”, e pela 

ocupação dispersa, estranha às cidades. Dessa forma, o sertão pode ser assim concebido 

como uma porção do território não urbanizado, como morada de “caboclo”, quilombola, 

etc., “nos termos contemporâneos, o habitat das hoje chamadas populações tradicionais” 

(MORAES, 2009, p.96). De forma, que, seja qualificando “tipos sociais”, a 

denominação sertaneja: 

 

(...) recobre as áreas de fronteira da ocupação nacional em cada 
conjuntura considerada, nomeando os lugares de povoamento 
frágil e transitório como as frentes pioneiras e [outras porções] 
de litígio patrimonial (...). Tal noção também recobre as zonas 
de domínio incompleto, nas quais a ordem estatal não está bem 
presente e consolidada. E ainda incide sobre as áreas 
economicamente estagnadas ou decadentes, onde ciclos 
produtivos do passado resultam em assentamentos e instalações 
abandonadas. Tratam-se de lugares esquecidos, compostos de 
cidades mortas e fazendas arruinadas, onde predominam 
lavouras de subsistência e atividades de extrativismo animal e 
vegetal. [Porções] de esquecimento na ótica do padrão territorial 
hegemônico, imensos numa vida autárquica, de fluxos 
majoritariamente locais. Porém, como visto, a mera qualificação 
de uma localidade como sertão já revela a existência de olhares 
externos que lhe ambicionam, que ali identificam [porções] a 
serem conquistados, lugares para expansão futura da economia 
e/ou domínio político. Transformar esses fundos territoriais em 
[porções] do território (...) é uma diretriz que atravessa a 
formação histórica do Brasil, alçando-se mesmo à condição de 
um projeto estatal-nacional básico do país. (...) A ordem 
republicana se instala com este objetivo de modernização, que 
novamente qualifica o sertão como locus do arcaísmo e do 
atraso. Situação que - na lógica de seus ideólogos – deveria ser 
superada com a alocação de [tipos] de engenharia e de objetos 
técnicos integrados nas [porções] do território (p.96-97, grifos 
nossos). 

 

E por que não a face oposta complementar do “desenvolvimento sustentável” – a 

preservação ambiental através da natureza intocada - em que os moraodres locais devem 

ser retirados, para se manter o “mito moderno da natureza intocada” (DIEGUES, 1996)? 

Ou seja, a colonização interna manteve-se na lógica territorial do século XXI no país 
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para ordenar “devidamente” esses “fundos territoriais” e garantir o “progresso do país”,  

como veremos nos capítulos seguintes. 

Na visão de Moraes (2009), essa visão de sertão atravessou o século XX e 

perdura na atualidade em movimentos de incorporação de novas porções do território, 

por meio da imagem de um “país em construção” como uma constante histórica: um 

ideário varguista, a plataforma de JK e a ideologia de integração nacional do regime 

militar. Para o autor, tal visão repôs o sertão como o “pecado original do berço colonial 

de nossa formação”, sendo requalificado a cada época segundo os interesses político-

econômicos vigentes a cada “onda de ajustes [de porções] periféricas” (p. 97). Ou seja, 

sob a perspectiva estatal colonizadora: 

 

Na atualidade, na perspectiva da globalização poderia identificá-
lo com os lugares não integrados às redes de fluxos 
internacionais ou como os depositários do patrimônio natural e 
da biodiversidade do planeta. Enfim, o sertão é uma figura do 
imaginário da conquista territorial, um conceito que ao 
classificar uma localização opera uma apropriação simbólica do 
lugar, densa de juízos valorativos que apontam para sua 
transformação. Nesse sentido, a designação acompanha-se 
sempre de um projeto (povoador, civilizador, modernizador), o 
qual almeja no limite – a superação da condição sertaneja. Trata-
se de [uma porção] a ser conquistada, submetida, incorporada à 
economia nacional: uma área de expansão. (...) Tem-se o sertão 
como um qualificativo de lugares, um termo da geografia 
colonial que reproduz o olhar apropriador dos impérios em 
expansão (MORAES, 2009, p.97-98, grifos nossos). 
 

Nesse sentido, as colocações do autor nos colocam que lógicas coloniais também 

se atualizam e, nesse processo, podem usar projetos modernizadores para transformar, 

nos termos de Moraes (2009), os “fundos territoriais” desses grupos em porções 

apropriadas/utilizadas pelo Estado moderno da sociedade produtora de mercadorias, 

criando, inclusive, mecanismos jurídicos que viabilizem tal transformação. Isso será 

confirmado na realidade analisada nos próximos capítulos, quando veremos os 

“projetos” incidentes sobre as terras de uso comum das comunidades que vivem entre as 

minas e os sertões. 

Feitas essas considerações, faremos uma breve análise das particularidades da 

formação territorial da área pesquisada em Minas Gerais, que permitam compreender a 

gênese do campesinato em questão. Nosso foco tem especial atenção na estrutura 

fundiária, na apropriação da terra e nas relações sociais de produção, considerando a 
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conjuntura, a partir das práticas sociais e dos imaginários sociais construídos, 

atravessados por intencionalidades, presentes nas disputas deflagradas no território.  

 

 

2.2 Os “sertões” no contexto da formação territorial de Minas Gerais 

 

 

“Lugar sertão se divulga: é onde pastos carecem de fechos; 

onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de 

Morador”. 

João Guimarães Rosa 

 

 

2.2.1 As dinâmicas de territorialização europeia e não-europeia 

 

 

Como apontado na seção anterior, a atual conformação do estado de Minas Gerais 

guarda relação com a dinâmica administrativa colonial, inicialmente a partir das 

capitanias hereditárias instaladas à época no país. Segundo Vasconcelos (1999), em 

1534, com o estabelecimento das capitanias hereditárias, o rio São Francisco foi usado 

como limite entre as capitanias da Bahia e de Pernambuco e desde então, tornou-se 

referência para especulações sobre riquezas minerais e apresamento de índios. Segundo 

o autor (idem), já na segunda metade do século XVI, foram realizadas expedições a 

partir da Bahia, através do rio São Francisco, as quais abriram caminhos importantes de 

acesso à sua porção mediana e alta e serviram de apoio às descobertas das minas 

auríferas ocorridas no final do século XVII e início do século XVIII. 

As entradas “baianas” também se deram, no século XVI, no nordeste de Minas, 

pelo rio Jequitinhonha, em busca de riquezas minerais a partir de sua foz na Bahia. 

Segundo Ribeiro (1993), nos séculos seguintes, a ocupação do nordeste de Minas teve 

três frentes distintas: a “baiana”, que se dirigiu aos sertões do vale do Jequitinhonha; a 

“paulista”, na área das minas (Serro, Diamantina e Minas Novas); e a militar, que foi 

responsável pela colonização do médio Jequitinhonha.  

No século XVII, segundo Costa Filho (2008), vários caminhos já haviam sido 

abertos nesses sertões centrais do Brasil, geralmente aproveitando as facilidades de 
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transporte oferecidas pelos rios Jequitinhonha, Doce, Paraguaçu, Pardo, Real, São 

Francisco e seus tributários. Conforme vimos anteriormente, foi um momento de 

acúmulo de informações e de uso da cartografia dos ‘sertões’, de territorialização 

europeia por caminhos e arraiais.  

A partir do final do século XVII, com a descoberta das minas - que, nessa área, 

teve destaque no Serro Frio (1701), no Arraial do Tijuco (1720, atual Diamantina) e 

posteriormente nas “Minas Novas” -, os “paulistas” reorientaram suas entradas para as 

regiões auríferas de Minas e Bahia, conjugando: “a exploração do ouro, a guerra contra 

os indígenas e quilombolas e o desenvolvimento da criação do gado, empresas nas quais 

aqueles eram especialistas”133 (COSTA FILHO, 2008, p.35). Na compreensão de Leite 

(2010), se no litoral os engenhos foram dando a base do latifúndio, no norte e nordeste 

de Minas Gerais foram as fazendas de pecuária nos chamados “Altos Sertões” que o 

fizeram, tendo sido as guerras contra indígenas um processo determinante nessa 

conquista.  

Os apontamentos de Vasconcelos (1999) corroboram que a área do ‘sertão’ 

compreendida na porção alta e média da bacia do rio São Francisco (norte de Minas) era 

de intensa ocupação e povoamento indígenas, bem como da ocupação de conquistadores 

                                                           
133 “A historiografia atribui à bandeira de Matias Cardoso de Almeida a ocupação efetiva da região a 

partir de 1690. Matias Cardoso teria saído de São Paulo por volta desse ano para o serviço militar de 
campanha contra os índios do Ceará e do Rio Grande. No percurso, chegou à superfície plana do rio 
Verde, margem do rio São Francisco onde se assentou o arraial de Morrinhos, e se fixou, então, a era 
definitiva da conquista. Matias Cardoso desceu o São Francisco com um exército de 600 homens, 
acampou em Morrinhos, e aí esperou o cel. João Amaro, que veio no ano seguinte [1691] com igual 
número de combatentes (...) Terminada a campanha, o tenente general fixou-se em Morrinhos” 
(VASCONCELOS, 1918).  
Como visto, neste momento do século XVII, os portugueses faziam a unificação territorial do Brasil 
(MORAES, 2009), e essa guerra, no “Roteiro do Brasil”, ficou conhecida como “Guerra dos Bárbaros”. 
Segundo Mata Machado (1991, p.35), após o massacre das “tribos” indígenas, os bandeirantes 
fundavam povoados e se estabeleciam na região. O primeiro povoado assim estabelecido foi o de 
Matias Cardoso; à Januário Cardoso é atribuída a fundação dos arraiais de São Romão e Porto do 
Salgado (Januária); e à Antônio Gonçalves Figueira os de Manga, Barra do Rio das Velhas (Guaicuí) e 
Formigas (Montes Claros), todos com os mesmos objetivos de suprir as bandeiras, oferecer segurança 
aos caminhos e opor resistência a “tribos” hostis. As terras adjacentes foram repartidas por Januário 
Cardoso com seus parentes de São Paulo. Seus primos, capitão Francisco de Oliveira e D. Catarina 
Cardoso do Prado, ocuparam terras do alto-médio São Francisco; o sobrinho Matias Cardoso de 
Oliveira, instalou-se na região do Urucuia; Domingos do Prado Oliveira, em Pedras do Angico (São 
Francisco), e Salvador Cardoso Oliveira, em Pedras de Baixo (Pedras de Maria da Cruz).  
“Em 1711, (...) estimou em quinhentas mil cabeças de gado da parte da Bahia e em oitocentas mil as de 
Pernambuco”. (p.30). Sobre a sesmaria de Matias Cardoso, “é de 1690 a concessão de 80 léguas 
quadradas ao tenente-general e outras dezenove pessoas [parentes]. (...) Matias Cardoso juntamente com 
os seus comandados exterminaram, capturaram e venderam milhares de índios previamente condenados 
à servidão” (FAGUNDES e MARTINS, 2002, p.65). “Tratou de cercar os bandos desagregados e de 
reduzi-los à escravidão. Criaram-se, por isso, as diversas fazendas de criar que datam desta época, nas 
quais se recolheram os escravos, que se estabeleceram com os vencedores na zona fértil. (...) 
Realizaram, portanto, os paulistas os intentos com que subiram para o sertão e nunca mais voltaram a 
São Paulo” (VASCONCELOS, 1918, p.30).  
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portugueses. Conforme visto, a territorialização europeia se deu naquele momento, 

século XVII, pela pecuária134, sendo constante a menção aos seus “currais e fazendas de 

gado” e, posteriormente, no século XVIII, a exploração das ‘minas’ trouxe uma nova 

dinâmica de territorialização dos ‘sertões’ sanfranciscanos.  

A partir do século XVII, já era possível observar vários currais nas beiras dos rios 

(tanto de “baianos” como de “paulistas”) e o surgimento de pequenos povoados, tendo 

indígenas como a maioria de seus moradores. Os principais povoados da ribeira do São 

Francisco no período colonial “foram os portos distribuidores de sal – Morrinhos, São 

Romão e Guaicuí - e os centros distribuidores de produtos agropecuários – Pedras de 

Maria da Cruz e Januária” (MATA-MACHADO, 1991, p.35). Com o desenvolvimento 

da pecuária, o rio São Francisco recebeu a denominação de Rio dos Currais e se tornou 

importante meio de contato entre o nordeste e o centro-sul do país; por isso, mais tarde, 

passou a ser chamado de rio da Integração Nacional (PRADO Jr., 1961).  

Um aspecto relevante destacado por Vasconcelos (1999) foi o de que, durante o 

século XVIII, essa porção do vale do São Francisco constituiu um atrativo para 

escravizados fugidos, forros, brancos pobres e demais excluídos. No século XIX, após a 

abolição da escravatura, nova massa de “negros” buscou essa porção do vale do rio São 

Francisco e seus afluentes, aí se territorializando.  

Já no vale do Jequitinhonha, uma referência marcante nos documentos históricos é 

que, durante o século XVIII, ainda havia considerável área sob domínio indígena, o que 

persistiu até o início do século XIX, quando a Coroa declarou “guerra justa” a esses 

povos e a territorialização europeia avançou sobre as porções alta e média da bacia, 

com a instalação de fazendas (SERVILHA, 2015).  

Servilha (idem) afirmou que, após a “crise” das minas diamantinas no então 

Arraial do Tijuco (atual Diamantina) na segunda metade do século XVIII, parte da 

população lá mobilizada - “paulistas”, escravizados libertos, escravizados fugidos e 

homens livres - desceu a bacia em busca de “minas novas” e terras agricultáveis. 

                                                           
134 A pecuária extensiva era atividade predominante nos “sertões” norte-mineiros. Além de alimento, o 

boi era utilizado para tração dos engenhos, transporte em pequenas distâncias e o seu couro tinha 
diversas utilidades O período foi marcado pela predominância da atividade pecuária extensiva e pela 
importância do couro (COSTA FILHO, 2008, p.36). Conforme destacado por autores, o couro estava 
presente em: porta de cabanas, como leito no chão duro, cama para os partos, cordas, borracha de 
carregar água,  mocó ou alforje para carregar comida, maca para guardar roupa, arreios de cavalos, 
bainhas de faca,  broacas e surrões, roupa de entrar no mato, banguês para curtume ou para apurar sal, 
material de aterro puxados por juntas de bois que calcavam a terra com o seu peso e mesmo para pisar 
tabaco para o nariz (ANDRADE, 1964, p.180).  
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Portanto, a “guerra justa” viabilizou a necessidade de novas áreas à dinâmica de 

acumulação de dinheiro por meio da territorialização europeia. 

Esses apontamentos indicam que os ‘sertões’ do norte e nordeste de Minas Gerais 

foram importantes para abrigar tanto sujeitos escravizados – indígenas e africanos -, 

quanto excluídos que viam nessas áreas a possibilidade de se territorializarem nos 

‘sertões’ e fugir da subordinação europeia, em que processos contraditórios e 

combinados de territorialização se realizavam. Tal contexto tem relação com a 

atualidade, na qual a área desses ‘sertões’ concentra o maior número de quilombos já 

reconhecidos oficialmente no estado de Minas Gerais135, bem como de aldeias 

indígenas, e essas matrizes são referências fundantes do campesinato aí formado.  

 

 

2.2.2 A apropriação privada da terra e as relações sociais de produção 

 

 

No que tange à vertente sanfranciscana, Silva (1998, apud, COSTA FILHO, 2008) 

apontou que, no período colonial, dois processos foram de grande importância para a 

abertura e consolidação dos caminhos ao longo do rio São Francisco: a subordinação de 

uma população não-branca estabelecida no ‘sertão’ ao mercantilismo colonialista 

português e as bases da formação do latifúndio. A esse respeito Mata-Machado (1991) 

afirmou que a ocupação dessa área no norte de Minas tem relação com as concessões de 

sesmarias, que, naquele momento, foram voltadas para a pecuária. Nas análises do 

autor, a criação de gado começou nessa área com finalidade de abastecimento da zona 

açucareira, alcançou o ‘sertão’ e foi sendo beneficiada pela presença de água, pastagens 

naturais e terrenos salinos. – que vai ao encontro da análise de Furtado (1974) sobre a 

relação entre essas atividades no interior da colônia. 

Para viabilizar esse processo, Costa Filho (2008, p.34) destacou que a primeira 

tarefa imposta ao “homem branco português”, nas suas ambições de riqueza e de 

domínio no ‘sertão’ do alto e médio vale sanfranciscano, foi, fundamentalmente, o 

intenso combate ao indígena e ao negro aquilombado: 

 

                                                           
135 Disponível em:  

https://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/povos_comunidades_tradicionais/dados_indicadores/dado_i
ndicador5.html?tagNivel1=6001&tagAtual=10312 (acesso e m fevereiro de 2019). 
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Também os índios, expulsos do litoral e empurrados para os 
sertões do Velho Chico, organizaram tenaz resistência. No 
decorrer do século XVII, milhares de índios foram mortos e 
escravizados; outros buscaram proteção nas aldeias dirigidas 
pelos missionários que, como os criadores de gado, fixaram suas 
bases no coração do sertão. Vários grupos indígenas ocupavam 
as margens do rio São Francisco e lutaram encarniçadamente 
uns contra os outros e contra os brancos (...). As investidas 
contra os indígenas e negros aquilombados prosseguiram sem 
tréguas até meados do século XVIII. Muitos índios, inclusive, 
estabeleceram-se em terras de refúgio de negros aquilombados, 
fazendo parte do mito de origem de muitos quilombos (COSTA 
FILHO, 2008, p.34, grifos nossos).  

 

Esses elementos revelam, portanto, a existência de quilombos desde o século 

XVII, tal qual ocorreu no caso do Quilombo de Palmares, lembrando que o rio São 

Francisco integra o Nordeste açucareiro aos ‘sertões’ sanfranciscanos do centro de 

Minas Gerais, sendo esse fluxo facilitado justamente pelo rio. Outro aspecto ressaltado 

pelo autor refere-se às missões religiosas na relação com os povos indígenas no Brasil. 

Segundo o autor, muitas missões religiosas estiveram associadas ao processo de 

integração do território nacional e incremento de frentes econômicas: 

 

Em grande medida, os movimentos colonizadores do sertão 
valeram-se da mediação dos missionários jesuítas, sobretudo a 
partir do século XVII. (...) as entradas missionárias [foram 
descritas], do século XVI ao XVIII, desde o baixo São Francisco 
até os seus tributários Verde Grande e Verde Pequeno, no sertão 
Norte-mineiro (...). Muitas missões e reduções de religiosos, 
ainda que resistindo tenazmente e sustentando longos conflitos 
com os senhores de gado, acabaram por colocar à disposição das 
fazendas uma extensa mão-de-obra “domesticada” que, em 
muitas ocasiões, tornou-se escrava. Nos sertões baiano e Norte 
mineiro, os estabelecimentos e missões religiosas eram 
utilizados pelo Governo como barreira contra os ataques dos 
índios, sobretudo dos Acroá e Mocoá (...) (COSTA FILHO, 
2008, p.35). 

 

Importante ressaltar que, nesse caso, não dizem respeito aos jesuítas excluídos da 

integração territorial pelos portugueses no século XVII, como descrito por Moraes 

(2001) sobre as missões jesuítas no sul do Brasil. Diz respeito à aliança entre esses 

religiosos e a Coroa nessa área. Por outro lado, nesse contexto os religiosos também 

exploraram a mão de obra indígena e disputaram o território com os fazendeiros de 
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pecuária. Isso vai ao encontro dos apontamentos de Furtado (1974) sobre a importância 

dos índios escravizados nas fazendas de pecuária dos ‘sertões’. 

Como Prado Jr, destacou, também havia exploração do trabalho de africanos 

escravizados nas fazendas de pecuária nos ‘sertões’ de Minas Gerais, assim como de 

homens livres no manejo do gado, em regime de parceria, bem como no cultivo de 

alimentos:  

 

Contribuiu ainda para a multiplicação das fazendas o sistema de 
pagar o vaqueiro, que é quem dirige os estabelecimentos, com ¼ 
das crias, pagamento que só se efetua decorridos cinco anos, 
acumuladas as quotas de todos eles. O vaqueiro recebe assim, de 
uma só vez, um grande número de cabeças, que bastam para ir-
se estabelecer por conta própria (PRADO Jr., 1961, p.191, grifos 
nossos).  

 

Portanto, nessa área, a renda da terra já era uma realidade e a lógica rentista 

vigorava no interior das concessões de sesmarias. Nessa perspectiva, Oliveira (2000, 

p.183) afirmou que, nas sesmarias sanfranciscana, a pecuária expandiu-se rapidamente 

por meio do arrendamento de terras “praticadas por seus proprietários bem como pela 

concessão de parte das crias aos vaqueiros, os quais, muitas vezes, formavam seus 

próprios currais”.  Os fazendeiros criavam também cavalos para guiar as boiadas, tendo 

sido os caminhos das boiadas importante elemento na formação de povoados, os quais 

constituíram base de apoio dos vaqueiros, que por eles passavam, para alimentar e 

descansar.  

É de se imaginar que, nesses locais, havia maior facilidade de fuga dos 

escravizados na lida com animais e nas vastas áreas de pastagem, contexto bem 

diferentes das condições encontradas nas ‘minas’ e engenhos, além de custo menos 

elevado para a acumulação de dinheiro, que a pecuária possibilitava. Nesse sentido, 

segundo Mata-Machado (1991), no período colonial, a pecuária foi praticada em regime 

extensivo e executada pela maioria de homens livres: grandes proprietários, vaqueiros, 

agregados libertos da escravidão, ao lado de uma pequena parcela de escravizados – 

índios e “negros”. Segundo o autor, a mão de obra africana escravizada foi pouco 

presente nessas fazendas, mas houve formação de vários quilombos por foragidos dos 

engenhos e das ‘minas’. Já os indígenas, foram em grande quantidade escravizados nos 

primeiros anos do povoamento dos ‘sertões’.  
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Outro aspecto a ser considerado é que essas fazendas eram compostas por pouca 

mão de obra, este pode ter sido um dos motivos para que o povoamento colonial inicial 

acontecesse de forma menos numerosa. Sobre o trabalho de escravizados africanos, 

Pires (2001, apud COSTA FILHO, 2008) registrou o caráter diferencial da escravidão 

nos “sertões dos currais de gado”:  

 

A vida corria monótona no largo criatório em extensão, longe 
dos rígidos controles do senhor da fazenda, sendo permitido aos 
escravos os tratos para as suas economias nas lavouras 
promíscuas de subsistência. Diluía-se, na amplidão dos 
horizontes, o controle de suas vidas, com as fortuidades 
generosas dos frutos silvestres, do mel, do peixe fácil e da caça 
abundante (idem, p.44).  
 

A partir da documentação histórica, Costa Filho (2008, p.35, grifos nossos) 

destacou que, tanto para a expansão da pecuária, quanto para exploração das minas 

existentes nessa área “a presença do homem branco nesses sertões foi uma obra 

fundamentalmente resultante do avanço da Casa da Ponte e das entradas paulistas”. Na 

visão de Braz (1977, p. 39, grifos nossos), havia fortes razões de ordem administrativa e 

política que justificavam a “doação de grandes patrimônios territoriais a determinadas 

famílias cujos chefes, elevados assim à condição de verdadeiros potentados, 

representavam a força do Rei, no sertão sem lei, sem policiamento e sem outra 

autoridade”. 

Em relação às sesmarias concedidas naquela área, especializadas na criação de 

gado, Mata-Machado (idem) constatou que as concessões beneficiaram diretamente a 

família de Antônio Guedes de Brito, com o Morgado da Casa da Ponte136 ou Casa da 

Ponte; e a família Garcia de Ávila, com o Morgado da Casa da Torre. Ambos estavam 

localizados, respectivamente, nas margens direita e esquerda a partir da foz do rio São 

Francisco, no norte do atual estado de Minas Gerais – à época, Bahia e Pernambuco, 

respectivamente. Para termos ideia da dimensão de cada um deles, a Casa da Torre 

possuía 260 léguas, subindo a bacia do rio São Francisco, e a Casa da Ponte 160 

                                                           
136 “Regime de Morgadio: Antigo estatuto jurídico português, de origem feudal, que permitia a vinculação 
institucional de um conjunto de bens que não se podia alienar nem dividir. A propriedade transferia-se, 
por morte do titular, ao primogênito, como nas sucessões de poder nos regimes monárquicos, e, na 
ausência deste, era de livre nomeação do titular. Cada herdeiro incorporava obrigatoriamente ao morgado 
parte dos bens imóveis livres e gastava com obras pias mais ou menos a centésima parte das rendas das 
propriedades vinculadas” (Mattoso, 1992, p.137 apud Costa Filho, 2008). 
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léguas137, desde o Morro do Chapéu até a barra do rio das Velhas. Segundo o autor, para 

ocupar tão vastas sesmarias, os sesmeiros “arrendavam” parte das terras e os currais se 

alastraram rapidamente.  

Lins (1983 apud COSTA FILHO, 2008) afirmou que, desde 1652, a Casa da 

Ponte já “caminhava devorando terras, povoando desertos, construindo currais, 

conquistando o sertão, rumo ao São Francisco” (p.27). Os domínios da Casa da Ponte 

chegavam até os ‘sertões’ do rio Pardo e dos tributários do São Francisco nessa área, 

que eram o rio Verde Grande, o Verde Pequeno e o Gorutuba. A articulação das 

dimensões econômica e política foi expressa na carta patente de 02 de fevereiro de 

1666, em que D. Vasco de Mascarenhas nomeou Antônio Guedes de Brito como 

Capitão de Infantaria, Mestre de Campo e Regente do rio São Francisco, em 

reconhecimento pelos serviços prestados à Coroa portuguesa, tanto no combate aos 

indígenas, quanto na luta e expulsão dos estrangeiros (holandeses)  instalados no país 

(SILVA, 1998 apud COSTA FILHO, 2008). Um processo diretamente articulado com a 

reintegração territorial do Brasil pelos portugueses no século XVII (MORAES, 2001). 

Dessa forma, esses sesmeiros territorializavam o ‘sertão’ em nome da Coroa, 

personificando em si a violência monárquica autorizada aos conquistadores. 

Sobre esse Morgadio, Neves (2003) afirmou que havia ampla prática de 

arrendamento de terras também em parcelas de tamanhos pequenos e médios 

localizadas em seu interior, assim como a prática da venda de terras mesmo antes da 

promulgação da Lei de Terras de 1850, com fazendas em seu interior de até 20.000 

hectares. O autor ressaltou que, os sesmeiros, desde o século XVII, usavam a prática de 

requerem as cartas sem precisar as extensões de terras para burlar a legislação que 

previa medida máxima para uma mesma concessão. Além disso, essa sesmaria não foi 

confirmada quando se findou esse regime138.  

                                                           
137 Cada légua correspondia a 6.600 metros (NEVES, 2003). 
138 Houve a “(..) multiplicação de arrendamento das terras dos Guedes de Brito, transferidas para os 

Saldanha da Gama, em pequenos e médios sítios para os “desclassificados do ouro” (...); e como 
extrema final o ano de 1850, quando se promulgaram a Lei das Terras e a Lei Euzébio de Queirós, 
disciplinando-se o acesso a esse meio de produção fundamental de uma economia primária e iniciando-
se a extinção lenta e gradual do trabalho escravo, num conjunto de interferências dos poderes público na 
ordem institucional, que caracterizou a consolidação do Estado Nacional no Brasil. (…) Mantendo-se a 
prática generalizada entre os titulares de grandes áreas – adquiridas pelo sistema de sesmaria e 
ampliadas pela ocupação e apossamento – de se arrendarem sítios e fazendas de herdeiros e sucessores 
de Antônio Guedes de Brito, promoveu-se um vasto loteamento, povoando toda a região e seu entorno. 
O sexto conde da Ponte, sucessor na titularidade do morgado Guedes de Brito, depois de resgatar os 
bens imóveis hipotecados pelo seu pai Manoel de Saldanha da Gama – que fora casado com Isabel 
Guedes de Brito, de quem tudo herdou – e comprar os quinhões dos irmãos, passou a vender glebas aos 
arrendatários e outros interessados. Após a morte do conde, quando governava a Bahia – 1805-1809 – 
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Segundo Neves (2003), no final do século XVIII e início do XIX, a Casa da Ponte 

“legalizou” todas as terras sob seu domínio, exploradas ou não, através de 

arrendamentos e vendas facilitadas com pagamentos parcelados. Posteriormente, 

quando, por determinação do decreto que regulamentou a Lei de Terras de 1850, foi 

realizado o primeiro censo fundiário brasileiro, não tinham restado nada “das vastidões 

fundiárias dos Guedes de Brito, transferidas para a casa nobiliárquica portuguesa, que 

tudo comercializara, restando delas apenas narrativas fantásticas, produzidas pelo 

imaginário popular”. (idem, p.72) 

Portanto, em suma, houve nesse Morgadio práticas irregulares no requerimento 

(imprecisão e tamanho acima do limite permitido), na apropriação das áreas e na 

transferência por vendas - quando o regime sesmarial, então vigente, não previa a 

propriedade privada da terra139. Ou seja, houve grilagem de terras com o aval dos 

representantes da Coroa.  

A área de nossa pesquisa está inserida no então Morgadio da Casa da Ponte, tendo 

ocorrido, no início do século XVIII, um fato importante. Na então Capitania de São 

Paulo e Minas do Ouro, justamente quando as minas diamantíferas foram descobertas 

(pois as de ouro no sul do estado já estavam sendo exploradas), assumiu o governo 

dessa capitania um governador enviado pela Coroa Portuguesa140. Não foi, portanto, um 

dos portugueses já presentes em São Paulo ou Bahia. Os elementos colocados apontam 

para o conflito pelos dinheiros mercantis entre sesmeiros e mineiros, porém, dada a 

riqueza envolvida, a Coroa interviu conforme demonstrado a seguir. 

Segundo Lamas (2013), naquele momento o então governador (1717 a 1720) que 

assumiu a capitania deu uma ordem que provocou mudanças no controle das terras da 

Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, atingindo diretamente o Morgadio da Casa da 

Ponte. Esse governador ordenou “a todos os moradores desta barra do Rio das Velhas 

                                                                                                                                                                          
seus herdeiros liquidaram tudo que restava dos antigos latifúndios, vendendo as fazendas pecuaristas, 
parcelando e comercializando as glebas arrendadas” (NEVES, 2003, p.22-23) 

139 “A incidência de limites imprecisos, com maior frequência em zonas distantes e de difícil acesso, 
decorre da sonegação de informações pelos donatários, seus herdeiros e sucessores, aos agentes dos 
poderes públicos, encarregados de inspecionar titularidades, aferir dimensões e da cumplicidade desses 
representantes governamentais, alguns dos quais também proprietários de terras. (...) Sobre o que 
caberia às tribos indígenas da área, nada se sabe. E assim, comprando terras de parceiros e outros 
proprietários, “descobrindo” e conquistando da população nativa, o mestre-de-campo apoderou-se, nos 
sertões do Médio São Francisco, de área mais extensa que os territórios de vários países da Europa 
juntos” (NEVES, 2003, p.119). 

140 Dom Pedro de Almeida Portugal (Conde de Assumar), 3.° Governador e Capitão-mor da Capitania de 
São Paulo e Minas do Ouro em Mariana Minas Gerais, no Brasil.  Foi indicado pela Coroa de Portugal, 
para manter a ordem entre os mineiros da região e garantir as rendas da Coroa. Chegou ao Brasil em 
1717, tomou posse em São Paulo e no mesmo mês iniciou visita de inspeção às Minas Gerais, tendo 
optado por residir na então região das ‘minas’ na cidade de Mariana (LAMAS, 2013). 
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que a partir deste Governo não obedeçam à ordem alguma de nenhuma pessoa qualquer 

qualidade que seja, se não for expedida por este Governador” (p.30). A política também 

previa punição rigorosa e castigo aos desobedientes. O Morgadio dos Guedes de Brito 

foi colocado, portanto, em questão, tendo o governador ordenado que “não se pagasse 

de forma alguma, fórum algum, nem pensão alguma, nem de forma voluntária à Izabel 

Guedes de Brito e nem a seus procuradores”, visto que os mesmos cobravam renda da 

terra e “dízimos” a todos que se instalassem em seu Morgadio141. 

O então governador ordenou ainda que cada um que possuía terras naquela área 

“viesse tirar carta de sesmaria na Secretaria do governo”. O ponto relativo as sesmarias, 

referida pelo governador, fazia uma menção tácita à Lei de Sesmarias, que impunha o 

registro da terra junto aos órgãos governativos responsáveis pelo tema, assim como às 

atualizações da mesma lei feitas pelas Ordenações Filipinas, que determinaram que 

apenas o rei poderia conceder sesmarias e determinar a localização das mesmas. Foi 

feito ainda um esforço para delimitar de forma clara a divisa entre Minas e Bahia, visto 

“que a ausência de limites conhecidos entre as Capitanias de Minas e Bahia criavam um 

vácuo de poder” (idem, 2013:28-29).  

 

                                                           
141 Carrara (2007, p.156) afirmou que no caso do Morgado Guedes de Brito, depois da Casa da Ponte, o 

sesmeiro tornou-se um cobrador de foros de porções menores do solo que obtivera. Neste caso, “a 
propriedade pode ou não confundir-se com a posse das terras concedidas por carta de sesmaria ou de 
data” mesmo sendo o proprietário legítimo. O argumento apresentado pelo autor é que Isabel Guedes de 
Brito cobrava arrendamentos das pessoas que povoavam e cultivavam as terras e uma vez que não 
pagassem, eram espoliados pelos procuradores da sesmeira. Com isso, o latifúndio de Isabel Guedes de 
Brito foi por vezes questionado e reportado à autoridade régia. Segundo o ouvidor, todos, à 
unanimidade, certificaram-lhe “que da barra do Rio das Velhas acima não havia Isabel Maria Guedes de 
Brito cultivado terra alguma por si e seus colonos”, e esclarecia que o povoamento e cultivo das terras 
da barra do rio das Velhas para cima, até as ‘minas’, foram feitos por “homens que vinham...com seus 
comboios e gados chegando à dita barra se foram situando cada um na paragem que lhe parecia mais 
conveniente para formarem casas, roças, e currais, cujos sítios vendiam a outros quando se retiravam” 
(p.180). 
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Mapa 05: O Morgadio da Casa da Ponte e a área de análise (Fonte: a autora). 
 

Lamas (2013) apontou os abusos cometidos pelo potentado da Casa da Ponte, 

mas há também outro elemento a ser considerado: essas imensas sesmarias haviam 

cumprido importante papel de conquista territorial e colonização dos ‘sertões’. 

Entretanto, dado a descoberta das minas e o interesse da Coroa nessas riquezas levaram-

na a assumir maior controle do território – haja vista que a moradia desse governador 

foi na cidade de Mariana e não em São Paulo como acontecia com os anteriores. Nesse 

contexto, o Morgadio da Casa da Ponte significava empecilho ao interesse da Coroa nas 
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minas de diamantes e de ouro (Serro e Minas Novas, no centro do atual estado de Minas 

Gerais), visto que tais jazidas estavam compreendidas nos domínios concedidos ao 

Morgadio em troca do seu papel colonizador desse ‘sertão’. Como veremos na próxima 

seção, as jazidas diamantinas foram controladas por regime específico e exploradas 

diretamente pela Coroa em determinado período. 

Há ainda questões importantes sobre as sesmarias concedidas nessa área 

posterirormente ao Morgadio da Casa da Ponte. A esse respeito, Carrara (2007), 

analisou as sesmarias dos séculos XVII e XVIII, buscando compreender a conformação 

das estruturas agrárias de largas porções do planalto central brasileiro e, ao analisar as 

concessões dessas áreas na capitania de Minas Gerais, colocou em questão a 

confiabilidade das informações prestadas pelos peticionários que a pleiteavam – desde o 

tamanho da terra às benfeitorias, ao número de animais e de escravizados declarados –, 

bem como a capacidade da Coroa de conferir se as demarcações haviam sido 

respeitadas. O autor ressaltou ainda o dinamismo tanto das áreas mineradoras, quanto 

dos currais, no século XVIII em Minas Gerais, sendo que a distinção entre essas áreas e 

atividades predominantes regia o tamanho da terra concedida em sesmaria, assim como 

a forma de cobrança (dos direitos régios e dos tributos)142.  

Ao analisar as sesmarias concedidas em Minas Gerais entre 1674 e 1739, Carrara 

(2007) confirmou uma tendência estrutural caracterizada por um processo de 

apropriação de caráter concentrador da estrutura fundiária e a consequente formação de 

grandes domínios, em que o ritmo de apropriação das terras se distinguia do processo de 

povoamento. O autor questionou, ainda, a validade dessas cartas sesmariais que não 

foram confirmadas quando findou o regime sesmarial (em 1822): menos de 4% foram 

confirmadas em todo o século XVIII. A esse respeito, Osório (2008) afirmou que vários 

artifícios foram utilizados para prorrogar a data limite dessas confirmações, e mesmo 

assim a maioria dos proprietários não compareceu para confirmar tais concessões.  

Os questionamentos feitos por Carrara (2007), a nosso ver, são assertivos – tanto 

no que diz respeito à confiabilidade das declarações feitas pelos peticionários das 

sesmarias, como pela não confirmação das sesmarias pelos fazendeiros, quando isso foi 

exigido pelas autoridades governamentais, no século XIX. Poderíamos colocar em 

                                                           
142 A concessão de terras dava-se pelo regime sesmarial e a concessão mineral dava-se pelas datas 

minerais. Carrara (2007, p.168) afirmou que, “antes das concessões do governo da Capitania de Minas, 
o governo da Bahia distribuiu terras nos vales dos rios Jequitinhonha, Verde e Doce”, e que passados 16 
anos “um grupo de paulistas recebia cada qual 04 léguas em quadra nos sertões do rio Pardo e Doce”. 
Isso porque, como visto, esses ‘sertões’ pertenciam à capitania da Bahia. 
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questão o motivo pelo qual os fazendeiros de pecuária, com vastos domínios territoriais 

a princípio concedidos por sesmarias, não buscaram confirmar essas concessões, nem 

mesmo com as prorrogações de prazo feitas. Além disso, o ritmo diferenciado de 

ampliação dos grandes domínios das fazendas e o de povoamento deixam dúvidas 

também quanto à confiabilidade das informações prestadas pelos fazendeiros 

colonizadores. Esses elementos sugerem que a lógica de burlar a lei já se fazia presente 

na época em que extensas áreas passavam ao domínio territorial de um mesmo 

sesmeiro, visto que os tamanhos reais e os tamanhos permitidos também eram 

incompatíveis, como será exposto a seguir. 

Outro aspecto que merece destaque nesse contexto diz respeito à constatação, 

através da análise documental, da “compra de terras” na área das ‘minas’ e dos ‘sertões’ 

naquele período. Nesse sentido, Lamas (2013) apontou, com base em documentação 

histórica, que, na segunda metade do século XVIII, com o esgotamento das jazidas, 

ganhou novo ritmo a compra e venda de terras no ‘sertão’, enquanto diminuía o ritmo 

de compra e venda de terras na área das ‘minas’143. Esse processo indica dois aspectos: 

a dinâmica de investimento do dinheiro acumulado nas ‘minas’ na produção 

agropecuária; e que mesmo o sistema sesmarial tendo como referência o regime de 

concessão pelo rei, não existindo ainda o regime da propriedade privada da terra, na 

prática, os “particulares” negociavam entre si a exploração dessas terras - revelando 

mais uma vez a lógica de burlar a lei presente à época. 

 

 

Apontamentos sobre a apropriação privada da terra  

 

Para efeito de esclarecimento, pontuaremos alguns elementos que permitem 

compreender a dinâmica da apropriação privada da terra, à época, a partir do trabalho 

elaborado por Silva (2008). Como veremos adiante, várias foram as formas jurídicas 

criadas no país após o fim do regime sesmarial, com vistas a viabilizar a acumulação 

sob a lógica rentista que vigora na perspectiva das oligarquias agrárias brasileiras. 

                                                           
143 Ao final da primeira metade do século XVIII, houve “diminuição na compra/venda de propriedades 

nessas localidades [minas] e um aumento no ritmo de compra/venda daquelas localizadas nas 
proximidades dos sertões. Essa mudança de ritmo referenda tanto a ideia de que o principal meio de 
acesso à terra na Capitania de Minas era a compra/venda, quanto a percepção de que o esgotamento das 
jazidas auríferas gerou uma procura por áreas ainda intocadas pela política de colonização e de 
povoamento (LAMAS, 2013, p.30-31). 
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O primeiro aspecto a ser considerado é que qualquer título de terras, para ter 

validade legal, não basta ter um registro feito por mecanismos autodeclaratórios (antigos 

ou atuais): ele precisa ter um documento real (sesmaria confirmada ou título imperial) 

ou um estatal emitido por governo estadual ou federal que confirme seu destacamento 

do patrimônio público para o privado. Os camponeses e povos indígenas e quilombolas, 

como sequer eram considerados “homens de bem”, passíveis de obter sesmarias, 

passaram a contar com o reconhecimento de suas posses somente no século XX, e 

mesmo assim, tinham que ser destacadas do patrimônio público para o privado via 

governos estadual ou federal. 

Outra questão importante a ser esclarecida é que, a rigor, nenhum órgão de 

registros (antigo ou atual) poderia registrar as propriedades sem a conferência da 

legalidade do título privado de terras. Esses registros, feitos em órgãos governamentais 

que aceitaram a autodeclaração (cartórios, no século passado; INCRA recentemente), 

foram permitidos e utilizados para a tributação de terras por parte do estado e para 

atestar transações comerciais entre proprietários, além de exigidos para fins de crédito 

agrícola e hipotecas de terra. De certa forma, essas autodeclarações contribuíram para 

inventariar as posses por parte do estado, mas só têm legalidade se estiverem ancoradas 

em títulos legítimos (títulos oficiais, régios ou estatais, de destacamento da fração 

territorial do patrimônio público para o privado). 

Dito isso, destaque-se que os principais caminhos comumente trilhados pelos 

fazendeiros no país para burlar a lei foram: a falsificação de títulos (que ficou conhecida 

como grilagem de títulos de terras, quando grilos eram colocados em gavetas com os 

documentos para que suas fezes fizessem o papel amarelar para parecer antigo) 

sesmariais ou estatais; e alterações nos registros cartoriais, para aumentar o tamanho dos 

latifúndios, ampliando ainda mais seus domínios (conhecida como grilagem cartorial, 

muito utilizada na atualidade sob o argumento de “retificar o tamanho da área”) 

(OLIVEIRA e FARIA, 2009). Não se pode esquecer também a pressão exercida sobre 

posseiros, sob a ameaça de morte, para que eles entregassem suas posses para os 

fazendeiros ou confirmassem os vastos domínios destes, com relatos que mencionam: 

“fui obrigado a assinar para o fazendeiro” –, em geral sem que conseguissem ler o 

documento, por serem analfabetos, ou mesmo compreender os termos jurídicos. Este foi 

também um tipo de relato que coletamos em nossa área de pesquisa. 

Voltando ao regime sesmarial em vigor no período analisado nesta seção, reitere-

se que a terra era monopólio real e a emissão das concessões de exploração a 
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“particulares” eram feitas pelos representantes do rei na colônia e registradas em 

Portugal (OLIVEIRA e FARIA, 2009). Segundo Leite (2010), os capitães donatários, 

responsáveis pelas capitanias hereditárias instituídas em meados do século XVI para 

fins de ocupação territorial, exploração econômica e controle real, também podiam 

conceder sesmarias, cobrar tributos sobre a exploração de produtos nativos e formar 

milícias sob seus comandos. Ainda assim, a sesmaria tinha, posteriormente, que ser 

registrada em Portugal.  

Entretanto, após o fim do regime sesmarial (1822), as confirmações de sesmarias 

deveriam se dar perante o governo imperial, para que o mesmo confirmasse a concessão 

feita e emitisse o respectivo título de propriedade privada da terra, promovendo, assim 

a passagem legal do patrimônio público ao patrimônio privado (definido pela Lei de 

1850 que tornou as terras passíveis de propriedade privada no Brasil). Para isso, o órgão 

que detinha essa atribuição no governo imperial deveria confirmar a legalidade da 

concessão de sesmarias através de uma carta sesmarial apresentada pelo fazendeiro. 

Porém, conforme apontado anteriormente, a maioria dos fazendeiros nunca fez a 

confirmação das sesmarias, o que colocou sob suspeita a legalidade das alegadas 

propriedades de terras. Outra questão importante é que, a partir desse período (1850-

1876), os registros de requerimentos por terras ficaram sob a responsabilidade das 

paróquias (Registros Paroquiais de Terras)144: 

 
Em 1850, foi criada a Repartição Geral das Terras Públicas, 
subordinada ao Ministro e Secretário dos Negócios do Império. 
Suas principais atribuições eram medir, dividir, descrever, 
distribuir e fiscalizar as vendas de terras públicas, além de 
promover a colonização nacional e estrangeira. Este órgão era 
composto por um Diretor Geral das Terras Públicas, um Chefe 

                                                           
144 “O acervo [do arquivo público mineiro] é formado por registros das terras da província efetuados pelos 

vigários das paróquias, que descrevem a localização, limites, data e os proprietários de terras. Há 
também registros de circulares, ofícios e informações do Governo Provincial sobre as terras devolutas 
na Província de Minas, datados de 1854 a 1875. Os documentos seguem ordenação alfabética e 
cronológica. Cada encadernado possui um índice ordenado alfabeticamente pelo nome do proprietário 
da terra. Organizados nas seguintes séries: Série 1: Registro de Terras e Série 2: Registro de Circulares, 
Ofícios de Informações da Presidência da Província. Base Legal: Lei n° 601, de 18/09/1850; Decreto n° 
1318, de 30/01/1854; Decreto n° 3784, de 19/01/1867; Decreto n° 6129, de 23/02/1876”. 
“Nota: o título deste fundo era Registro Paroquial - RP, como consta na Revista do Arquivo Público 
Mineiro, ano XXVIII, abril de 1977. Posteriormente, na década de 1990, o fundo recebeu a 
denominação de Terras Públicas e, em 2006, resgatou-se a denominação do órgão produtor da 
documentação, a Repartição Especial das Terras Públicas”. Fonte: Catálogo do Registro Paroquial: 
Revista do Arquivo Público Mineiro, ano XXVIII, abril de 1977. (Disponível em:  
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/search.php?query=&andor=AND&dt1=
&dt2=&notacao=&nantiga=&ordenar=30&asc_desc=10&submit=Executar+pesquisa&action=results&i
d_REQUEST=0a94dda04639b057c378d68c46f298c0, acesso em fevereiro de 2019). 
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da Repartição e um Fiscal. Contava em cada província com uma 
Repartição Especial das Terras Públicas, subordinada ao 
Presidente da Província e responsável pelas questões das terras 
devolutas. A lei imperial n° 601, de 18 de setembro de 1850, 
regulamentada pelo decreto n° 1318, de 30 de janeiro de 1854, 
determinou o registro das terras no território brasileiro e 
encarregou o vigário de cada paróquia de receber os 
requerimentos e registrá-los nos livros de registros. Esses livros 
eram abertos, numerados, rubricados e encerrados pelos 
párocos, e posteriormente remetidos ao Diretor Geral das Terras 
Públicas. Em 1876, de acordo com o decreto n° 6129, foram 
extintas as Repartições Especiais das Terras Públicas, e suas 
atribuições foram transferidas para a Secretaria de Governo 
(Arquivo Público Mineiro, 1977, grifos nossos). 

 

Destaca-se que os novos registros realizados pelas paróquias continuaram sendo 

lavrados a partir das autodeclarações feitas durante o período imperial, o que dava 

margem à burla da lei, visto que era base para a emissão de títulos privados pelo 

governo imperial.  Posteriormente, na república, a emissão de títulos destacando as 

frações territoriais do patrimônio público (terras públicas estatais) para o patrimônio 

privado, passou a ser de responsabilidade dos governos estaduais e federal e os registros 

passaram a ser feitos pelos cartórios (no século XX).  

Como exemplo concreto do quão questionável era a veracidade das declarações 

dos peticionários de sesmarias e o quão burlável era esse processo atravessado por 

interesses “particulares”, remetemos a análise de Costa (2017) realizada no norte de 

Minas Gerais. A autora demonstrou que os sesmeiros utilizavam a estratégia de burla da 

lei ao requererem cartas sesmariais sem precisar as extensões das terras e, ainda, 

desrespeitando o tamanho máximo legalmente permitido para cada concessão (quatro, e, 

depois, três léguas quadradas) à época colonial. Para a capitania de Minas Gerais, no 

século XVIII, as ordenações régias reduziram o limite da extensão das concessões 

sesmariais para 1/2 légua em quadra nas áreas de mineração e três léguas nos ‘sertões’, 

o que indicava uma tentativa de dirimir os conflitos de sobreposição de interesses das 

diferentes atividades.  

Para a autora, o regime de sesmarias afetou não só a organização fundiária dos 

‘sertões’ mineiros, visto que se encontrava na origem histórica da apropriação territorial 

e da formação do latifúndio, mas de todo o Brasil. A autora também identificou a burla 

da lei nos registros paroquiais, que sequer descreviam os limites da terra de uma das 
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fazendas analisadas por ela em Grão Mogol (‘sertão’ norte mineiro), o que confirma a 

aliança entre elite, igreja e estado em Minas Gerais (RIBEIRO, 2010). 

A lógica de burlar a lei continuou na fase posterior, no século XX, quando houve 

a “grilagem cartorial” analisada pela autora, em que as oligarquias agrárias norte-

mineiras, com relações de parentesco e também maçônicas, ocuparam cargos político-

administrativos e cartoriais, de forma a viabilizar a apropriação privada das terras 

estaduais após a instauração da república no país. Assim, nesses ‘sertões’ a formação da 

propriedade privada da terra foi regida pelos potentados dessas oligarquias, que 

promoveram a acumulação de forma constante (COSTA, 2017).  

A autora confirmou ainda que a apropriação territorial por meio das sesmarias, 

com intenções de colonização, promoveu processos violentos de tomada de terras pela 

força, escravização, etnocídio indígena e abertura à lógica rentista que incide sobre a 

terra nas diferentes áreas do Brasil (COSTA, 2017). Há que se ter em conta ainda que as 

relações sociais de produção após a escravidão deram-se sob a égide do chamado 

coronelismo, que ocorria nos vastos domínios territoriais das sesmarias – os potentados 

apontados por Faoro (1991).  

As colocações de Costa (2017) vão ao encontro das colocações de Manoel Correia 

de Andrade na obra A terra e o homem no Nordeste (1964). O autor demonstrou que, no 

Nordeste brasileiro, apesar de sua grande importância, a fazenda não era a única 

unidade territorial nos ‘sertões’ coloniais. Havia também os pequenos sítios, no interior 

dos grandes domínios, com cultivos (milho, feijão, algodão, mandioca, melão e 

melancia) e criação de miunças (bodes e carneiros) feita pelos vaqueiros e agregados, 

posteriormente, meeiros. Esses sítios estavam nos vales, vazantes do rio São Francisco e 

também nas “serras frescas” (onde também cultivavam cana-de-açúcar, com produção 

de rapadura e aguardente, café e também frutíferas). Havia população livre, inclusive 

com trabalhos remunerados, como o carreiro ou o tangedor para a condução de boiadas. 

Nesse ‘sertões’, eram encontradas ruas, pequenos povoados constituídos por um 

conjunto de casas pobres instaladas em volta de uma capela e uma praça. As povoações 

eram, em geral, apêndices das fazendas e nelas eram realizadas feiras livres. O autor 

destacou a importância dessa produção agrícola nos séculos XVIII e XIX para a 

economia interna, não agroexportadora145. 

                                                           
145 Mata Machado (1991) chamou a atenção para a importância de se notar que as duas correntes de 

povoamento e exploração produziram a mesma consequência: um conjunto de estruturas econômicas, 
sociais e políticas assentado na criação de gado, na violência, nas relações de parentesco, na ordem 
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2.2.3 A produção de alimentos e os fluxos entre os “sertões” e as “minas” 

 

 

A agricultura de autoconsumo, com a produção de arroz, feijão, mandioca (farinha), 

milho e cana-de-açúcar (cachaça e rapadura), entre outros, também se desenvolveu nos 

‘sertões’ norte e nordeste de Minas Gerais ao redor e no interior das fazendas de 

pecuária, por camponeses (como agregados e vaqueiros), quilombolas e indígenas. 

Esses cultivos valiam-se das vazantes de rios fertilizadas pelo regime fluvial e do uso de 

técnicas indígenas (como “roças de toco” ou “coivara”), prática até hoje presente nesses 

‘sertões’ (COSTA, 2005).  

Costa Filho (2008, p.37), afirmou que, no final do século XVII, grande 

contingente populacional dirigiu-se ao centro de Minas Gerais, atraído pelo 

descobrimento do ouro, ficando a agricultura relegada a segundo plano, quando o 

‘sertão’ do São Francisco tornou-se então o principal fornecedor de alimentos para as 

‘minas’. Para exemplificar esses fluxos tem-se o trecho a seguir: 

 
O povoado de Matias Cardoso, hoje Morrinhos, tornou-se ponto 
de passagem obrigatório dos comboios que se dirigiam ao centro 
de Minas vindos da Bahia. Os principais povoados da ribeira do 
São Francisco, no período colonial, foram os portos 
distribuidores de sal - Morrinhos, São Romão e Guaicuí - e os 
centros distribuidores de produtos agropecuários - Pedras de 
Maria da Cruz e Januária. (...) De lá vinham as boiadas e os 
gêneros alimentícios, destacando-se a farinha de mandioca, a 
rapadura, a cachaça e o peixe; por lá passavam comboios de 
escravos que eram vendidos nas minas e produtos importados 
provenientes do porto de Salvador (MATA-MACHADO, 1991, 
p.35). 
 

Pires (2001, apud COSTA FILHO, 2008) registrou que o comércio entre os 

‘sertões’ e as ‘minas’ era atravessado pelas relações de poder entre os “coronéis” que 

dele se beneficiavam. Tal referência reforça a importância que o comércio de 

mercadorias alcançou como forma de acumulação nessa época, que, conforme 
                                                                                                                                                                          

privada e na formação de potentados rurais. Ambas as correntes, que constituíram Minas Gerais, tinham 
concepções muito semelhantes de que cabia aos líderes o poder de vida e de morte sobre aqueles que 
chegavam à área a ser ocupada: mineradores e criadores de gado. Cabia aos últimos fundar fazendas de 
gado, em grande parte com dezenas de léguas de extensão, onde localizavam sítios que arrendavam aos 
agregados ou onde se estabeleciam os vaqueiros que cuidavam do seu gado. 
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apontamos, deflagrou a disputa pelo monopólio desse comércio entre “baianos” e 

“paulistas”:  

 

Ao antigo Arraial do Tijuco, tido e havido como o pequeno Rio 
de Janeiro comercial do Sertão, passou a aportar, com 
frequência, um grande comerciante na pessoa do Tenente-
Coronel Cipriano de Medeiros Lima. Chegou a adquirir uma 
ótima residência para os seus constantes pousos de viagens e 
negócios. Constantemente levava com ele, a cada vez, quase 
uma centena de muares vistosos e bem nutridos, 
sobrecarregados de carnes de sol serenadas, sabões da terra, 
toucinho, rapadura, arroz, feijão, etc. E do leva-e-traz constante 
na venda e compra de mercadorias, pela correção de seus 
negócios, passou Cipriano a ser uma figura conhecida, 
respeitada e até admirada (p.204-206). 

 

Destaque-se que tais fluxos comerciais registrados apontam a importância dessa 

relação político-econômica. Havia fluxo de alimentos produzidos nos ‘sertões’ norte 

mineiros e também nos ‘sertões’ do Alto Jequitinhonha para o abastecimento do Arraial 

do Tijuco (Diamantina), ao longo do período colonial até a primeira metade do século 

XX, como o trecho abaixo evidenciou: 

 

O abastecimento alimentar do importante e dinâmico núcleo 
urbano do Tijuco/Diamantina, no decurso dos séculos XVIII, 
XIX e primeira metade do XX, dependeu da combinação da 
oferta de gêneros diversos produzidos na vasta região do Alto 
Jequitinhonha e no próprio interior e nas imediações da 
localidade. Do entorno de Minas Novas, do Serro (antiga Vila 
do Príncipe) e das férteis terras da Mata de Peçanha, grande 
volume de mantimentos foram destinados ao mercado do 
Tijuco/Diamantina, transportados por numerosas tropas de 
muares. (...). Outra parte expressiva dos alimentos consumidos 
no Tijuco/Diamantina, especialmente verduras, legumes, frutas, 
quitandas, conservas, doces e leite, tiveram origem dentro dos 
limites da própria localidade, nos quintais e chácaras urbanos, 
suburbanos e periurbanos (MARTINS, 2010, p.16). 

 

Ao mesmo tempo, estudos mais recentes, já citados em seção anterior deste 

capítulo, demonstraram a existência e relevância da agricultura nas próprias áreas das 

‘minas’, para manutenção da população dos arraiais mineiros, e que os ‘sertões’ não 

estavam necessariamente tão distantes, como no caso do Arraial do Tijuco 
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(Diamantina), onde havia os “sertões do distrito diamantino” e nas proximidades 

limítrofes.  

Além disso, na área onde estava localizado o Arraial do Tijuco (Diamantina), 

havia considerável controle da área da chamada “Demarcação Diamantina”, efetuada 

em 1731, sobre o fluxo de pessoas e mercadorias, havendo ainda um período em que 

esse controle no chamado “Distrito Diamantino” (1771 até 1832) foi ainda maior, com o 

objetivo de evitar o contrabando de pedras ou a evasão de divisas da Coroa. Isto 

significou maior necessidade de produção de alimentos no interior do Distrito, em seus 

‘sertões’, por aqueles sujeitos autorizados pela Coroa para tal (como detalharemos 

adiante). Assim sendo, mesmo havendo fluxo de alimentos vindos dos ‘sertões’ 

externos ao Distrito, durante o período colonial, isso não significava a inexistência de 

produção de alimentos nessa área (em seus ‘sertões’), ou mesmo a sua completa 

dependência dos ‘sertões’ mais distantes para abastecimento alimentar.   

Um aspecto relevante apontado por Costa Filho (2008) diz respeito ao fluxo de 

forros do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, entre outras 

áreas, que se estabeleceu em Minas Gerais desde os primeiros momentos da ocupação, 

com expressivos núcleos de ex-escravizados. Isso vai ao encontro da busca pela sorte 

nas ‘minas’, como apontado por Furtado (1974). Entretanto, como veremos adiante com 

maiores detalhes, no caso de Diamantina, isso foi mais viável no início da descoberta, 

antes da instalação da Real Extração nessa área. Daí decorreu que os africanos 

escravizados nas ‘minas’ de Diamantina buscavam fugir da escravidão para os ‘sertões’ 

do São Francisco e do Jequitinhonha. Ou seja, enquanto ex-escravizados buscavam as 

‘minas’ para tentar a sorte, escravizados buscavam fugir delas em busca de locais onde 

pudessem se aquilombar nos ‘sertões’. 

Segundo Costa Filho (2008), houve intenso povoamento dos ‘sertões’, palco de 

um trânsito regular e ininterrupto de homens e riquezas. Para ele, o trânsito e afluxo de 

víveres, a produção de mantimentos e gêneros necessários ao abastecimento das 

‘minas’, a menor utilização de escravizados na atividade econômica pecuarista 

(hegemônica nos ‘sertões), e o surgimento de vilas e arraiais com suas vendas e postos 

de abastecimento, acabaram por favorecer o surgimento de uma nova formação social 

específica com forte presença da população não-branca assinalada por viajantes146. 

                                                           
146 No século XIX, vários estrangeiros, em sua maioria naturalistas, zoólogos, botânicos e mineralogistas, 

também registraram suas viagens a lugares remotos das Minas e dos Gerais, deixando registros 
substanciais sobre os ‘sertões’ norte-mineiros: Saint-Hilaire (1975) [1824-1833], Burton (1977) [1869], 



149 
 

Saint-Hilaire, por exemplo, com nítido olhar eurocentrado da classificação desses 

sujeitos, registrou a presença massiva de não-brancos nos ‘sertões’ norte mineiros: 

 

A população atual do sertão é quase toda ela composta de 
homens de cor. Não havia, por ocasião de minha viagem senão 
dois homens brancos na povoação de Contendas, e não vi mais 
do que um único durante os quatro dias que passei em Coração 
de Jesus. A indolência dos habitantes do sertão é, talvez, maior 
ainda que a dos outros mineiros. Sua fisionomia revela-lhes já a 
índole, e se encontra a expressão desse defeito em todos os 
movimentos de seu corpo. Aliás, o calor do clima convida 
bastante os homens dessa gleba a entregarem-se à ociosidade 
(SAINT-HILAIRE, 1975, p.308). 
 

 

Portanto, os ‘sertões’ coloniais de Minas Gerais foram marcados pelas sesmarias e 

os potentados dos latifundiários – fazendeiros pecuaristas que subordinaram indígenas e 

africanos escravizados, bem como agregados, posseiros e notadamente a referência a 

quilombos - formado por escravizados em fuga. Ressalta-se que no século XVIII e XIX, 

as posses aumentaram em toda essa área e as violências não cessaram147.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

Spix e Martius (1981) [1817-1820] e Wells (1995) [1886]. A maior parte dos relatos publicados, 
portanto, refere-se ao período de 1809 a 1835, como os de Saint-Hilaire e Spix & Martius. A jornada de 
Burton foi em 1867 e Wells esteve em Minas de 1873 a 1875. Em Spix & Martius, os filhos do sertão 
são “mal afamados como brigões e por seu banditismo” (COSTA FILHO, 2008). Segundo Silva (1998, 
apud COSTA FILHO, 2008), os textos e obras dos viajantes Spix & Martius e Saint-Hilaire, fundadores 
do pensamento social brasileiro sobre o “sertão”, definiram as balizas, os matizes e os contornos do que 
se compreendia ser o brasileiro e o lugar do negro na sociedade brasileira. Leite (1996, apud COSTA 
FILHO, 2008) chegou a caracterizar três momentos históricos quanto às incursões no Brasil: o primeiro, 
marcado pela influência portuguesa (século XV ao XVIII); o segundo, pela influência europeia, 
sobretudo da Inglaterra (século XIX); e o terceiro, pela influência norte-americana (século XX) (idem, 
Ib: 40). A autora também estabeleceu a relação entre as produções científicas sobre o Brasil e as 
exigências impostas pela expansão do capitalismo, no sentido de revelar as potencialidades do país. 
Neste propósito insere-se Wells, que, como vimos, esteve em Minas de 1873 a 1875, e era engenheiro: o 
foco principal da sua narrativa está nas produções, nos transportes, no comércio e nas tecnologias.  

147 Muitos foram também os motins do ‘sertão’, em grande medida insurreições dos próprios fazendeiros 
contra o controle fiscal da metrópole sobre a extração do ouro e sobre produção e o comércio de outras 
riquezas. A Guerra da Sedição, em 1736, ou a Conjuração de São Francisco, por exemplo, podem ser 
consideradas levantes dos potentados do ‘sertão’ contra as proibições e o controle impostos. Mesmo 
com as interferências do rei de Portugal e a criação da Capitania de Minas Gerais, o ‘sertão’ continuou 
sendo dominado por grandes proprietários e o rio São Francisco ainda era a principal via de 
contrabando do metal, onde a máquina fiscal da metrópole não alcançava (COSTA FILHO, 2008). Isso 
reforça as colocações de que a relação entre a Coroa e os “particulares” era permeada por tensões, ainda 
que alianças se realizassem visando à acumulação. 
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2.2.4 As transformações na apropriação da terra e nas relações sociais de produção 

 

 

Com a diminuição da produção nas minas, na segunda metade do século XVIII e 

primeira do século XIX, a economia de autoconsumo desenvolveu-se nesses ‘sertões’ 

com escassa circulação de moeda e fraca vinculação ao mercado. O comércio de gado e 

peles de animais continuou a ser realizado com a Bahia e, em menor escala, com o Rio 

de Janeiro; estabeleceu-se um comércio inter-regional entre as localidades do médio São 

Francisco e entre estas e as províncias de Goiás e do Nordeste (COSTA FILHO, 

2008)148, corroborando as colocações de Furtado (1974) para o mesmo período. 

Entretanto, como vimos anteriormente, isto significou o apossamento de terras no norte 

e nordeste de Minas Gerais.  

No século XIX, pequenas cidades, vilas e comércios, sedes do poder político, 

funcionavam como elementos de organização do meio rural, com domínio dos “donos” 

de fazendas. Dos potentados da Colônia aos coronéis do Império e da República, a 

organização política fundou-se no poder exercido pelos latifundiários, sustentado pela 

sua parentela, que sempre ditaram a ordem política no ‘sertão’, marcada pela violência 

das elites locais e pelo banditismo social, como contrapartida ao coronelismo (MATA-

MACHADO, 1991: 26). 

 Servilha (2015) destacou ainda a importância, ao longo do século XIX e início 

do seguinte, do fluxo de pessoas e mercadorias através do uso de canoas e de animais de 

carga pelos tropeiros, que transitavam entre os vales do Jequitinhonha, Mucuri, Doce e 

São Francisco. O autor destacou que povoamentos se fizeram ao longo dos rios 

Jequitinhonha e Araçuaí, além dos caminhos pelo interior de Minas Gerais no século 

XIX, ao explorar os trajetos das viagens149. 

                                                           
148 Segundo Paiva (1995, p.72, apud, COSTA FILHO, 2008), muitos “negros” alforriados, livres e 

libertos, aportaram nas margens do rio São Francisco, tornando-se fonte de mão de obra ocasional e 
também posseiros, agregados ou mesmo rendeiros em pequenos sítios no interior das fazendas de gado 
da região, sobretudo nos momentos de decadência e esvaziamento da atividade mineradora. A expansão 
das atividades voltadas para o mercado interno oferecia oportunidades para as camadas mais humildes 
da população, sendo que colonos passaram a pedir sesmarias para darem apoio aos transeuntes, o que 
aconteceu com particular intensidade ao longo do caminho novo, em Minas Gerais, com a abertura de 
estalagens para hospedar comerciantes.  

149 Conforme destacado por Resende (2007) os caminhos famosos que levavam às ‘minas’, aqueles dos 
“Currais do Sertão”– vindo da Bahia e passando pelo rio São Francisco - receberam várias intervenções 
em função das “picadas” para desvio de comercialização de escravos, mercadorias e metais passíveis de 
impostos. Havia também outros caminhos vindos de São Paulo e do Rio de Janeiro, utilizados pelos 
comerciantes “volantes”, que eram representados pelos tropeiros, boiadeiros, negras de tabuleiro 
(quitandeiras), etc. – vistos também como possibilidades de viabilizar o contrabando de pedras e metais.  
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Esses fluxos foram corroborados por Leite (2010), que ressaltou a importância 

que o comércio assumiu como forma de acumulação, bem como a formação das 

fazendas de pecuária, contando com agricultura e posteriormente algodão, viabilizadas 

com o dinheiro acumulado na mineração. A autora destacou a presença dos agregados 

nessas fazendas, como forma de mobilização do trabalho após o período da escravidão, 

valendo-se os latifundiários do coronelismo para o exercício de poder sobre o 

campesinato em formação - ocorrendo a relação entre latifundiários e poder político 

num mesmo sujeito, ou os poderes econômico-político articulados e personificados nos 

“coronéis”.  

Conforme demonstrado no capítulo anterior deste trabalho, dois elementos de 

transformação foram marcantes no século XIX: o fim do regime sesmarial150 e sua 

passagem para a propriedade privada da terra e a abolição da escravatura. Sobre o 

primeiro elemento, Costa (2017) demonstrou que, na formação da propriedade privada 

da terra nesses ‘sertões’, ocorreu burla das normas em Registros Paroquiais de Terras do 

século XIX e, no século XX, ocorreu grilagem cartorial, com as oligarquias agrárias, 

que ocupavam também cargos políticos importantes, para viabilizar a apropriação 

privada da terra. Assim, nesses ‘sertões’ a formação da propriedade privada da terra 

foi regida pelos próprios potentados, promovendo a acumulação de riqueza de forma 

constante.  

Voltaremos ao tema no Capítulo 05 deste trabalho com a análise específica de 

como isso se deu na área pesquisada, cuja dinâmica tem relação direta com o objetivo 

de exploração mineral dos “coronéis”. Ou seja, há uma relação entre as normas 

diferenciadas de apropriação da terra e do subsolo dados os interesses envolvidos. De 

toda forma, acerca da terra, nos ‘sertões’ mineiros, as oligarquias também se lançaram 

                                                           
150 Nas análises documentais, Neves (1998) concluiu que desde o início da colonização do Brasil nem 

sempre coincidiram os limites das diferentes circunscrições: subdelegacia (distrito policial), divisão 
eclesiástica (freguesia) e jurisdição política (distrito de paz), mas, via de regra, as freguesias 
correspondiam aos distritos de paz. A instituição de uma circunscrição eclesiástica resultava na 
automática instauração da respectiva instância político-administrativa. Uma resolução de 1844 
determinou que “sempre que for creada uma freguesia, entenda-se também creado um distrito de paz, 
com os mesmos limites da freguesia” (Neves, 1998, p.36). Entre 1855 e 1860, após o fim do regime 
sesmarial, realizou-se o primeiro cadastramento imobiliário do domínio privado no Brasil, determinado 
pela Lei Imperial no. 601, de 18 de setembro de 1850, mais conhecida como Lei das Terras. “Como o 
Estado brasileiro não dispunha de aparelho burocrático capaz de executá-lo, em 1854 incumbiu os 
párocos, que se subordinavam ao poder civil, desse encargo nas respectivas freguesias, em todo o 
Império. Assim originou-se a imprópria denominação de registros eclesiásticos para os lançamentos 
que definiram as terras devolutas, delimitando o domínio privado e, por extensão, o público” (Neves, 
1998, p.14). 
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no “cativeiro da terra”, quando o cativeiro da escravidão iniciava sua desarticulação, nos 

termos de Martins (1979).  

Posteriormente, com a abertura das ferrovias e das estradas, novas áreas foram 

destinadas ao mercado de terras (sobretudo para fazendas de pecuária). Segundo Mata-

Machado (1991, p.27), até 1930, o norte de Minas Gerais manteve-se baseado em uma 

economia agropastoril, com sociedade estratificada, com predomínio do parentesco e do 

compadrio, e organização política baseada na ordem privada, tendo curtos períodos de 

variação, sobretudo durante o boom da borracha, quando o látex foi extraído da 

maniçoba e da mangabeira. Essa situação foi modificada pelas vias de acesso abertas a 

partir de 1925, com a ferrovia Brasil Central, que foi finalizada somente em 1950, 

ligando Belo Horizonte à Salvador, passando pelo norte de Minas.  

A implantação dessa ferrovia foi fundamental para a integração dessa área à 

economia nacional, que era o objetivo dos governos desde o Império, para garantir a 

unidade do território nacional - o que foi de fato viabilizado pela circulação de 

mercadorias e posterior industrialização a partir da década de 1940, período que 

coincide com o emergente desenvolvimento industrial da sociedade brasileira, quando -

se iniciou um novo processo de integração.  

Segundo Costa Filho (2008), a ferrovia viabilizou também o fluxo migratório do 

Nordeste em direção ao Sul, que se intensificou por essa rota. Muitos migrantes, 

parando em Montes Claros para baldeação, e tendo notícia da existência ali de grandes 

extensões de terras “livres”, optaram por permanecer nessa área e “desbravar o vale do 

rio Verde”. Esses novos lavradores já entraram amparados por documentos de ocupação 

expedidos por funcionários do Estado. Além disso, naquele momento, os grandes 

“proprietários” estabeleceram alianças entre si, através das sociedades e sindicatos 

rurais, para manterem seu domínio sobre as terras, e se prepararam para a modernização 

conservadora, que ocorreu nesses ‘sertões’ a partir da década de 60 do século XX. 

Assim, houve nesse período elevado aumento da abertura de áreas para implantação de 

fazendas de pecuária, seguida do carvoejamento do cerrado nativo, e, depois, da 

implantação de empresas de monocultivo de eucalipto para o mesmo fim. Isso gerou 

violência e a desterritorialização de camponeses (incluindo a perda das “terras livres” 

nas chapadas), bem como de quilombolas, além de conflitos com indígenas. 

Esse processo de industrialização do norte de Minas foi acompanhado da 

implantação de uma série de programas e projetos, tanto do governo federal quanto do 

estadual, que favoreceu grandes empreendedores e visou integrar essa área à dinâmica 



153 
 

da economia nacional, “eliminar os bolsões de pobreza e combater os efeitos maléficos 

da seca”. Na década de 1970, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) planejou e executou políticas governamentais de estímulo fiscal e 

financeiro, enquanto o governo do Estado realizou investimentos públicos em 

infraestrutura básica (estradas, energia e telecomunicações), priorizando a pecuária de 

gado de corte, a produção florestal e a produção agrícola intensiva com irrigação. No 

norte de Minas, a tônica recaiu sobre a cultura do algodão (DAYRELL & D’ANGELIS, 

2001)151.  

Destaque-se que o economista Celso Furtado estava à frente da SUDENE à época 

e nas considerações de Dayrell (1998), se os governos federal e estadual foram 

generosos com as grandes empresas reflorestadoras, o mesmo não aconteceu com os 

camponeses, principalmente dos “Gerais”. O processo de modernização conservadora 

da agricultura, baseado no estímulo aos extensos monocultivos do eucalipto e, em 

menor medida, na pecuária extensiva, contribuiu para uma exclusão ainda maior da 

agricultura camponesa. Enfim, a economia de autoconsumo continuava sendo vista 

como mera subsidiária à economia agroexportadora capitalista. 

Esses ‘sertões’ viveram, portanto, a industrialização do campo, com novo sentido 

dado a essas terras, para a implantação, sobretudo, de monoculturas de eucalipto 

destinadas à alimentação dos fornos de siderurgia de Minas Gerais152, bem como para a 

continuidade da pecuária e da mineração. Esse processo de industrialização do campo, 

nessa área, valeu-se do uso de terras públicas do estado de Minas Gerais153, que foram 

                                                           
151 A SUDENE foi criada orginalmente pela Lei 3.692, de 1959; o órgão foi idealizado no governo do 

Presidente Juscelino Kubitscheck, tendo à frente o economista Celso Furtado, como parte do programa 
desenvolvimentista então adotado. Seu principal objetivo era encontrar soluções que permitissem a 
progressiva diminuição das desigualdades verificadas entre as “regiões geoeconômicas do Brasil”. Para 
tal fim, foram engendradas ações de grande impacto, tais como a colonização do Maranhão, os projetos 
de irrigação em áreas úmidas, o cultivo de plantas resistentes às secas, entre outras. A área de atuação 
da SUDENE, ou “Polígono das secas”, foi definida em 1936 (Lei 175/36), e não incluía o Norte de 
Minas. Isso só veio a ocorrer em 1946, com a edição do pelo Decreto-Lei n° 9.857, que seria ampliado 
posteriormente pela Lei 1.348, em 1951. “Quando a SUDENE foi criada em 1959 (Lei 3692), seu 
espaço de atuação foi definido como o Nordeste e a Área Mineira do Polígono das Secas – AMPS”, 
contando, também, com o apoio do Banco do Nordeste. Posteriormente, a área mineira da Sudene 
sofreu modificações, incluindo os novos municípios criados por desmembramento com a Lei de 1951, 
bem como declarando que as áreas da margem esquerda do Rio São Francisco, dos municípios de São 
Francisco, Manga e Januária não pertenciam ao Polígono e à área da Sudene. Depois, estes municípios 
seriam incorporados. A partir de 1998 (Lei 9.690) a área mineira da SUDENE passou também a 
incorporar mais 54 municípios do Vale do Jequitinhonha (OLIVEIRA, 2000, p. 44-46).  

152 Localizadas nas proximidades da jovem capital mineira, Belo Horizonte, bem como do chamado “Vale 
do Aço” (complexo siderúrgico localizado na bacia do rio Doce próximo ao Quadrilátero Ferrífero). 

153 Em 1961, houve nova tentativa pelo governo de Minas, que elaborou, através da Secretaria de 
Agricultura do estado, o “Plano de Colonização e Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais”, com 
objetivo primordial de criação de gado. Em 1967, a Fundação Rural Minas - RURALMINAS - 
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concedidas a empresas de produção e carvão vegetal e levou aos cercamentos das terras 

camponesas, quilombolas e indígenas também no vale do Jequitinhonha, gerando forte 

violência contra tais sujeitos, conforme apontado por Moura (1988b). 

Em sua obra Os Deserdados da Terra, Margarida Moura (1988b) descreveu como 

se organizava a vida camponesa no Vale do Jequitinhonha pelos posseiros, ainda na 

colônia. Com a formação das fazendas, no processo de colonização, os camponeses 

transformaram-se em agregados das fazendas antigas. Já nos anos 1970, ocorreram 

transformações profundas com o fim da agregação – relação entre lavradores e 

fazendeiros – e a chegada das empresas de monocultivos de eucalipto nas chapadas, 

com a modernização agrícola, implantada sobre as terras de uso comum camponesas. 

Para a autora, tratava-se de uma força maior que se impunha e gerava tensão até mesmo 

entre os fazendeiros154. 

Segundo Moura (1988b), ao mesmo tempo, teve-se a substituição do “favor” ao 

agregado pelo contrato de trabalho na fazenda ou na empresa, ou seja, uma 

substituição do costume pela lei. Houve, com isso, uma corrosão da tradicional 

subordinação/dependência pessoal do agregado, que não possuía outro direito que não 

fosse o favor e a vontade pessoal do patrão, pela lógica rígida do mundo moderno, da 

razão e da lei, da impessoalidade aparente da justiça. Nos relatos coletados, pela autora, 

os lavradores demonstraram ter consciência de que o fazendeiro praticava violência no 

passado, mas sua ação tinha como parâmetro a reciprocidade. Ao se abolir a velha 

relação, os lavradores sentiram-se traídos.  

Moura (1988b) descreveu a expulsão de agregados das fazendas e invasão de 

posses camponesa – ou situação - por fazendeiros e grileiros que se diziam proprietários 

dessas terras, ou do gado bovino nelas presentes. Na análise da autora, os fazendeiros 

buscavam, pois, expandir seu domínio ou impor relações assalariadas em detrimento das 

antigas relações sociais baseadas num código moral que atravessou gerações. De outro 

lado, empresas capitalistas se apropriavam das chapadas, com aval do Estado, por se 

                                                                                                                                                                          
implementou o “Programa de Assentamento de Colonos”, como parte do “Plano Integrado do 
Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas” - PLANOROESTE - que previa sete núcleos de 
colonização. Destes núcleos, três localizavam-se na Jaíba (COSTA FILHO, 2008). 

154 Ao procurarem resguardar seus direitos na Justiça, os camponeses perceberam que a disputa jurídica 
não conseguia traduzir e comportar essas relações sociais reproduzidas ao longo do tempo. Eles se 
deram conta de atravessavam um penoso processo em que o direito costumeiro, baseado na oralidade, 
foi substituído pelo contrato, pela lei. Esbarraram, ainda, na conivência de juízes com a elite fundiária e 
até mesmo sofreram ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Duelaram com as contradições da 
sociedade e uma nova forma de agir e relacionar se revelou. A passagem do código moral, o “favor”, 
para o contrato, significou a perda de atos simbólicos de um modo de vida (MOURA, 1988b). 
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tratarem de terras devolutas e públicas, expulsando os camponeses de suas terras de uso 

comum. Tais terras eram fundamentais para os camponeses, pois a unidade grota-

chapada constituía um complexo indissociável para a sua reprodução social.  

Cabe destacar que, nos anos de 1960, houve mudanças substanciais nos códigos 

legais nacionais, como o Estatuto da Terra e do Trabalhador Rural, somando-se a eles a 

modernização conservadora da agricultura e a mercantilização das terras. Certamente, 

motivadores importantes dessas transformações e conflitos.  

Dessa forma, no Alto Jequitinhonha, o processo de industrialização no campo 

também levou a territorialização do capital para a produção de mercadorias, assim 

como à desterritorialização de camponeses, quilombolas e indígenas. Quando o capital 

não esteve territorializado na produção de mercadorias, subordinou a renda da terra 

pela circulação de mercadorias, conforme apontado por Leite (2010), com destaque para 

a subordinação da produção não-capitalista - inicialmente no interior e entorno das 

fazendas e, posteriormente, fora das fazendas, quando ocorreram transformações nas 

relações sociais de produção destacadas por Moura (1988b). 

 

As comunidades localizadas na área de nossa pesquisa, no contexto da relação 

“serra-sertão”, nas quais aprofundamos para compreensão da reprodução social, foram 

Macacos, Lavra e Pé-de-Serra – as duas últimas localizadas no “sertão” de Buenópolis 

(à época colonial, “sertões” do Distrito Diamantino155). O aprofundamento sucessivo, 

acerca da lógica de apropriação e uso das terras, deu-se em Pé-de-Serra.  

                                                           
155 “A antiga Fazenda do Riachão, de propriedade da família Teixeira de Toledo, veio a se desenvolver 

em meados de 1910, juntamente com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil. Dá-se 
então início as obras de construção da Estação e faz um traçado da planta de uma cidade, demarcando 
ruas e praças onde era mata fechada e dando início à construção da matriz e da 11º residência, 
coordenado pelo Engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil PEDRO DUTRA. Em torno da 
ferrovia, surgem as primeiras habitações de alvenaria. Este agrupamento de construções recebe o nome 
de RESIDÊNCIA e ainda persiste o mesmo nome. Inaugurada a Estação em 04 de Setembro de 1.914, o 
povoado recebe o nome de Buenópolis em homenagem ao Cel. JÚLIO BUENO BRANDÃO, então 
Governador do Estado. Em 07 de Setembro de 1.923, através da Lei nº 843, cria-se o Distrito sediado no 
povoado de Buenópolis, tendo sido o seu território desmembrado de Joaquim Felício, Distrito 
pertencente à Diamantina. Em 19 de Maio de 1.927, instala-se o Distrito de Buenópolis. Ladeada pelas 
Serras do Cabral e de Minas o Distrito se desenvolve. A sociedade se organiza. Nasce a conferência 
Imaculada Conceição e Sociedade São Vicente de Paulo. Surge o ASILO. Com Frei Henrique Ciulle 
chega a devoção à Nossa Senhora do Carmo, planta se aqui um convento Carmelita e a Igreja Matriz ” 
Nossa Senhora do Carmo”. A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, sediada em Curimataí transfere 
sua sede para este Distrito. Buenópolis permanece como Distrito de Diamantina até 1.938, quando se 
eleva à categoria de Município em 17 de Dezembro de através da Lei nº 148. Em 1.953 o Município 
eleva-se à condição de Comarca. Atualmente, o Município de Buenópolis conta com um Distrito [rural]; 
CURIMATAÍ” (Disponível em: http://buenopolis.mg.gov.br/historia-da-cidade/, acessado em fevereiro 
de 2019). 
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Em geral está na memória social dos moradores, com riqueza de detalhes 

transmitidos pela oralidade, a origem das fazendas onde hoje há dezenas de “herdeiros” 

em comunidades agrárias de parentes. Segundo eles, a origem de cada uma dessas 

comunidades deu-se por ancestrais de origem portuguesa e indígena, com posterior 

“mistura” com afrodescendentes. Em geral, esses homens de origem portuguesa 

conseguiram alguma “sorte” nas minas diamantinas, tendo posteriormente buscado 

terras nessa área, onde se casaram com mulheres indígenas (“tapuias”, nos dizeres 

locais). Os moradores também afirmam que, nessas fazendas, o domínio da área deu-se 

inicialmente com o gado: “até onde eles pastavam sobre a serra” pertencia a uma 

determinada família. Além disso, esses sujeitos também chegaram a ter alguns escravos 

no interior dessas fazendas. Posteriormente, segundo eles, houve “mistura” com esses 

“negros”, levando a miscigenação entre europeus, indígenas e afrodescendentes.  

Em Pé-de-Serra, o processo nos apontou o acamponesamento no interior dessas 

fazendas, onde hoje há dezenas de “herdeiros” vivendo no interior dessas terras. Na 

atualidade, é comum esses grupos de parentes terem documentos dessas terras, datados 

do período imperial e do início da república, sem terem feito inventários de partilha. Os 

limites das terras de cada comunidade são conhecidos e respeitados pelos moradores, 

tendo por base as antigas fazendas das quais se entendem como “herdeiros”. Ressalte-se 

a grande quantidade de casamentos entre moradores das comunidades do ‘sertão’ e 

também entre moradores do ‘sertão’ com os ‘herdeiros’ de fazendas antigas sobre a 

‘serra’. Ou seja, entre os ‘herdeiros’ das antigas fazendas situadas na vertente 

sanfranciscana, na Serra do Espinhaço na área de nossa pesquisa (hoje municípios de 

Diamantina, Buenópolis e também Bocaiuva).  

Cabe destacar que esses sujeitos não têm, na memória dos tempos antigos, nem da 

atualidade, a condição de agregados, compreendem-se como famílias extensas 

proprietárias de terras – patrimônio familiar -, com regime comum da área contida 

sobre a serra, (sobre o qual detalharemos no Capítulo 04 deste trabalho). Entretanto, 

esses sujeitos sofreram, desde a segunda metade do século XX, ‘grilagem’ de suas terras 

sob forte violência e até mesmo morte de parentes. Como consequência, perderam boa 

parte das terras na parte do “baixio”, no pé-da-serra, onde foram instaladas fazendas de 

pecuária de gado bovino para corte e produção de carvão vegetal. Conseguiram, 

entretanto, manter as terras de cada comunidade de parentes situadas na Serra – onde 

estão as terras de uso comum – e parte daquelas situadas no “baixio”, em geral, 

ocupadas por cultivos diversos (roças, hortas e pomares) e contando ainda com casas e 
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uma certa centralidade comunitária (com escolas, igrejas, vendas e bares, além de 

campos de futebol).  

Para eles, a “serra” é como uma “mãe”, que garante água, ervas medicinais, frutos 

nativos, pastos para engorda do gado e animais de carga, além de espécies ornamentais, 

como as flores sempre-vivas que comercializam. Há também, na ‘serra’, áreas que já 

foram lavouras e que podem voltar a ser quando necessário, bem como “ranchos” e 

“lapas” de moradia, que utilizam quando estão trabalhando nos campos nativos. 

Entretanto, as encostas dessa ‘serra’ estão, atualmente, sendo demandadas por empresas 

mineradoras, e os campos nativos sobre ela, nas cotas mais elevadas, foram tomados por 

parques naturais, já no século XXI, sendo parte do mecanismo de compensação 

ambiental dos empreendimentos capitalistas. Esse contexto gerou conflitos cotidianos 

em defesa da “serra”, com tudo que ela significa e possibilita para esses sujeitos em 

termos de sua economia e sua cultura.  

 

 

2.3 As “minas” no contexto da formação territorial de Minas Gerais 

 

 

“Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do 

que outras, de recente data”.  

João Guimarães Rosa 

 

 

2.3.1 As “minas” em Minas Gerais – dinâmicas de territorialização europeia 

 

 

A descoberta das minas, como visto anteriormente, mudou a orientação da Coroa em 

relação à colônia portuguesa e trouxe uma lógica urbanizadora, até então não presente 

na colônia, com elevação do contingente populacional. Além disso, houve mudanças 

substanciais, com a presença da Coroa nas ‘minas’, levando a estruturação de instâncias 

e normas, e a alterações na organização da produção - do direito de datas de exploração 

até papel do ouro como moeda de circulação e taxações específicas (como o quinto do 

ouro).  
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Ou seja, a formação territorial das minas, em Minas Gerais levou a outra 

configuração territorial; organização político-administrativa e econômica, com formas 

jurídicas próprias até então não vistas na colônia portuguesa; além de implicações 

demográficas, que demandaram alimentos e serviços nas cidades. Como veremos, teve 

também uma dimensão da cultura e da religião na formação social e cultural que se 

estabeleceu. Faremos alguns apontamentos gerais e analisaremos as particularidades das 

‘minas’ diamantinas, área de nossa pesquisa, com foco na apropriação privada da terra e 

das relações sociais de produção, tendo-se em conta que ‘sesmeiros’ e ‘mineiros’, 

concessão de exploração das terras e concessão de exploração das jazidas, se 

relacionaram desde o período colonial. 

O economista João Antônio de Paula, em sua obra Raízes da modernidade em 

Minas Gerais, destacou a necessidade de se compreender o processo de colonização 

como parte da modernidade. Para o autor, Minas Gerais foi a matriz da modernidade no 

Brasil tendo em vista “as maneiras como as instituições da modernidade foram 

transplantadas e aclimatadas à realidade mineira nos séculos XVIII e XIX” (2000, p. 8), 

cuja origem não teria sido a Revolução Industrial, nem a Francesa, mas sim uma 

“invenção ibérica” - com a contradição de vê-la no seu aspecto de modernidade 

periférica no contexto europeu. Contudo, destacou o autor, foi em Portugal que, “no 

século XII se constituiu o primeiro Estado-Nação moderno (...), no século XIV eclodiu 

a primeira revolução burguesa no Ocidente; [e] que as grandes navegações, a expansão 

marítima, as conquistas da África, Ásia, a invenção do Novo Mundo” se deram (idem, 

p. 18).  

Na compreensão do autor, a organização da modernidade deu-se como um 

processo cultural, técnico-material, político-ideológico, ético-comportamental e 

econômico. Além disso, a modernidade significou a emergência de instituições, valores, 

concepções, atitudes, de modos específicos de vivência do tempo, de apropriações do 

território, de produção e reprodução material, de organização da vida política e de 

vivências subjetivas que redefiniram o processo civilizatório ocidental (idem, p.15), que 

marcaram o projeto civilizatório mineiro. No âmbito das instituições, Paula (2000) 

destacou os seguintes marcos: o Estado-moderno, o mercado capitalista, a cultura 

(humanista, renascença artística, filosófica e científica ancoradas numa razão 

instrumental) e a cidade, numa perspectiva urbanizadora.  

Na interpretação do autor, houve, em Minas Gerais, de forma contraditória, a 

coexistência das “importações modernas” (o liberalismo, a ideia de autonomia da esfera 
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privada, a ideia de uma esfera pública com valores universais), tendo sido “aclimatadas” 

na sociedade colonial escravista (com lógica de subordinação política, econômica e 

cultural). Afinal, as colônias eram produtos da modernidade/empresas, que visavam 

ganhos e viabilizavam acumulação para a metrópole. Essas contradições também 

ocorreram entre as elites colonial e metropolitana, a exemplo da Inconfidência 

Mineira156, que dizia respeito aos questionamentos sobre a taxação exigida pela Coroa 

(idem).  

Portanto, a análise de Paula (2000) se deu nos marcos da modernidade ocidental 

no âmbito da colonização, sendo sua construção em Minas Gerais, por ele considerada: 

precoce, incompleta e bloqueada, em termos de democratização de direitos políticos, 

universalização de direitos sociais e desenvolvimento material autônomo. O autor 

considerou que isso também ocorreu na península ibérica, num duelo entre a antiga 

lógica feudal e a já vigente ordem burguesa. Por um lado, tal afirmação apontou um 

traço historicista na obra do autor. Por outro, um aspecto constante na análise do autor 

foi a diversidade nas modernidades contidas nas particularidades de Minas Gerais, 

como totalidade em movimento com imposições nos planos: urbano, estatal, cultural, 

religioso e monetário-mercantil, considerando o movimento dialético da história, além 

de uma gama de dados reunidos de grande relevância para compreensão do contexto de 

formação territorial de Minas Gerais no bojo de transformações marcantes. 

Um dos elementos de transformação valorizados pelo autor foi a cidade157 como 

instituição da modernidade (assim como o Estado e o Mercado capitalista), sendo 

território e condição de grandes transformações, o que teria sido viabilizado pelo caráter 

urbanizador desse período em Minas Gerias, tendo ocorrido de forma diversificada na 

capitania. De toda forma, para além da centralidade da estrutura estatal e da 

concentração populacional, as vilas coloniais mineiras desenvolveram: centros de 

serviços (como saúde, educação, burocracia estatal); com uma gama de profissionais 

                                                           
156 A vida política em Minas, no final do século XVIII, viveu grandes revoltas: de 1701 a 1792 foram 12 

revoltas nas Minas Gerais. Uma das mais relevantes foi sem dúvida a Inconfidência Mineira, decorrente 
da crise a economia mineira. Os inconfidentes eram grandes proprietários, mineradores ricos, 
funcionários graduados. A inconfidência foi, sobretudo, a reação das elites mineiras contra o abusivo 
poder taxativo e corrupto de Portugal, embora tenha se inspirado na independência dos Estados Unidos 
- com sua lógica individual e privada, que, naquele caso conseguiu enraizar o “nacional-popular” que 
resultou em hegemonia cultural e política. Isso não foi logrado pela Inconfidência Mineira (PAULA, 
2000). 

157 Nessa perspectiva, a construção das cidades apresentou-se como elemento descortinador de tais 
dimensões na colônia, com um novo padrão de sociabilidade, permitindo novas relações políticas e 
econômicas, moldando novos costumes, sensibilidades e mentalidades, de forma contraditória (PAULA, 
2000). 
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prestadores desses serviços (médicos, professores, artesãos, comerciantes, etc.); 

edificações religiosas, de uso público (praças, chafarizes, abastecimento de água, etc.) e 

de manifestações artísticas (teatros, esculturas, pinturas, literatura, música, etc.)158; além 

de promoção da diversificação econômica, incluindo agricultura, pecuária, comércio, 

manufaturas, funções públicas, artes e ofícios, para além dos mineradores (idem, p.104-

105).  

Para Paula (2000), se tratava de uma civilização urbana, com cultura barroca159, 

aclimatada nessas terras na interação com indígenas e africanos, o que, na dimensão 

cultural, assumiu uma liberdade criativa. Além disso, as vilas coloniais foram centros de 

consumo que se mantiveram como tais, em certa medida, mesmo após o declínio da 

mineração. Afinal, comparada às demais capitanias do país, Minas Gerais tinha a maior 

população do país durante o século XVIII, XIX e parte do XX: tinha três vilas em 1711 

e 212 em 1924; população total de 223.686 habitantes em 1751 e 7.308.853 em 1928. 

Além disso, as cidades foram palco de inovações político-administrativas, trazidas com 

a efetiva imposição do Estado, bem como de ampliação da estrutura judiciária (com 

quatro comarcas em 1714 e 20 comarcas em 1858) (PAULA, 2000).  

Um destaque feito pelo autor foi a ampla presença de edificações de igrejas nas 

cidades mineiras, com numerosas irmandades religiosas durante o período colonial, 

quando não havia a presença de ordens religiosas nas áreas das ‘minas’. Para Paula 

(2000), essas organizações significavam talvez as mais importantes instituições da 

sociedade civil organizada de então, ou seja, “os únicos espaços capazes de garantir 

algum grau de organização autônoma, de busca de defesa de interesses coletivos, etc.” 

(idem, p.49). As irmandades eram estratificadas segundo a riqueza acumulada e 

cumpriam o papel de religiosidade para realizar batizados, casamentos e funerais, que 

eram atos de afirmação de cidadania. Elas também eram instituições de cunho social e 

espiritual de seus membros, com grande importância na sociedade de Minas Gerais, 

pois pertencer a uma delas era condição indispensável mesmo depois da morte. Isso 

chamou a atenção da metrópole, que vislumbrou nas irmandades importantes aliadas, 

sobretudo, para auxílio financeiro, mas também como mecanismo de controle 

                                                           
158 Nas construções civis e edificações religiosas que estavam presentes, além da qualidade técnico-

artística, os materiais pedra sabão, madeira e alvenaria deram a beleza e a suntuosidade da obra de arte 
da arquitetura citadina. Nos serviços prestados, os grandes artesãos, médicos, juristas, comerciantes, 
escritores, entre outros se estabeleceram (PAULA, 2000). 

159 O autor alinhou-se a Maravall, ao apontar quatro características no Barroco: o caráter dirigido, 
massivo, urbano e conservador. Mas ressaltou que, em Minas Gerais, a dimensão cultural teve 
notadamente uma ação criativa (PAULA, 2000). 
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ideológico. Afinal, elas significavam formas de sociabilidade importantes naquela 

sociedade. Essa aproximação gerou a aliança entre Igreja e Estado em Minas Gerais.  

O autor ressaltou que, na condição de colônia, Minas Gerais construiu suas 

especificidades, ou particularidades, sociais, culturais, econômicas e políticas. Houve 

“formação das identidades coletivas” e “síntese dos processos subjetivos-objetivos a 

partir dos quais as sociedades constituem seus mecanismos de integração e produção de 

hegemonia” (idem, p. 113), numa construção abrangente, “que tanto produziu 

instituições quanto símbolos, mentalidades e representações” (idem, p. 117) presentes 

na comida, na lógica de “fazer” política, na música, na arte, na arquitetura, na técnica, 

no convívio, etc. Segundo o autor, os estudos linguísticos mostraram que o “sotaque” 

mineiro tem relação direta com o português falado por indígenas e africanos somado 

com a ausência dos educadores jesuítas nas ‘minas’. 

Entretanto, o autor afirmou que a urbanização mineira não foi produto direto e 

linear da geração de riqueza, mas da “forma como essa riqueza foi produzida e 

distribuída, da estrutura da propriedade e da renda, do padrão monetário e mercantil 

prevalecentes, etc. (...) do conteúdo e da forma mineratória” (PAULA, 2000, p.43). Ele 

considerou que, sendo a mineração era uma atividade itinerante, que exigia poucos 

recursos para sua exploração, não pressupunha a concentração de propriedade, dava 

origem ao ouro e ao diamante, que são produtos de alto valor, e, ao mesmo tempo, 

padrão monetário e mercadoria de fácil transporte. Isso atraiu populações longínquas e 

as atenções da Coroa, que, pela primeira vez, instalou na colônia o principal de seu 

aparato de justiça-polícia-fisco. Tal contexto gerou rápida ocupação do território e uma 

diversidade de atividades e interações sociais e econômicas.  

Porém, como destacou Paula (2000), isso não foi revertido como instrumento de 

ampliação de direitos sociais, desenvolvimento econômico e democratização política. 

Se, por um lado, houve, uma qualidade da civilização urbana, cujo processo foi mais 

amplo e denso do que a simples aglomeração demográfica (enriquecimento dos padrões 

construtivos, ampliação de serviços e equipamentos urbanos, incremento da 

sociabilidade e das relações simbólicas), por outro, houve, de forma contraditória, a 

negação de direitos e de democracia. Ou seja, foi um processo marcado por 

contradições econômico-políticas e pelo conservadorismo em bases católico-cristãs, 

que, na visão do autor, criaram dificuldades frente às transformações ocorridas nas 

relações sociais de produção em meados do século XIX e início do XX no país.  
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O autor destacou que uma expressão desse conservadorismo foi a não viabilização 

da proposta de abolição da escravidão no projeto da Conjuração Mineira (por 

Alvarenga Peixoto). Pelo contrário, Minas Gerais foi último estado a abolir a 

escravidão, tendo tido a maior população escravizada do país160. Portanto, nas 

considerações do autor, esse desenvolvimento da estrutura urbana no período colonial 

teve como “única e verdadeira riqueza (...) a sua capacidade de atender a demanda por 

serviços” (PAULA, 2000, p.47). Na sua visão, Minas Gerais viveu um momento de 

supremacia, seguido de decadência: depois da crise da mineração no ano de 1760, 

passando a economia mineira por falta de evolução, que só acabaria com a expansão 

cafeeira a partir da segunda metade do século XIX. 

No que tange à diversificação de atividades, a economia de Minas Gerais esteve 

articulada a esse caráter urbanizador desde o período colonial (PAULA, 2000). Houve 

uma escassez inicial de alimentos e, ao mesmo tempo, a decadência rápida de algumas 

áreas de mineração, que, somadas, induziram desde cedo à diversificação produtiva, 

fazendo com que ao lado da atividade mineratória se expandisse a agricultura, a 

pecuária e diversas manufaturas (mesmo à revelia da Coroa). Ao analisarem a 

agricultura no século XVIII em Minas Gerais, considerando também as sesmarias 

concedidas nas áreas de mineração, Guimarães e Reis (1986) demonstraram que nessas 

áreas a atividade agrícola não deve ser vista como realidade residual ou decorrente 

apenas da crise da mineração, nem mesmo voltada somente ao autoconsumo:  

 

(...) desde o início, teve, parcialmente, caráter escravista e 
mercantil e que, de nenhuma forma esse duplo caráter foi 
produto da decadência da atividade minerária, (...) [visto que] o 
mercado constituído, pela sociedade mineira, desde o início, 
existiu enquanto estímulo para o desenvolvimento da produção 
interna da capitania (GUIMARÃES e REIS, 1986, p.27). 

 

Paula (2000) destacou, ainda, que na área das ‘minas’ as fazendas eram 

consideradas “fazendas mistas”, nos dizeres de Costa Filho (1963, apud PAULA, 2000). 

Isso porque elas desenvolviam cultivos e lavras, agricultura e mineração, ao mesmo 
                                                           
160 Entre os séculos XVIII e XIX, devido à queda na produção dos engenhos do Nordeste, Minas Gerais 

foi importante para o mercado interno de escravos, tendo recebido grandes contingentes de escravos. 
Assim, tanto no período colonial, como durante o Império e na Província, contou com o maior 
contingente populacional, seja considerando toda população ou contando-se somente a população 
escravizada.  Os números do crescimento populacional de escravos são impressionantes: em 1719 era 
uma população escrava de 33.000 pessoas; em 1873, já era de 381.893. Entretanto foi sempre em 
número inferior em relação aos trabalhadores livres, que eram, em sua maioria, “pobres”. (PAULA, 
2000). 
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tempo na mesma fazenda. A produção agrícola era também destinada ao mercado 

interno do país, para além da capitania mineira, oferecendo produtos como feijão, milho 

e mantimentos diversos, além daqueles beneficiados (como cachaça, fubá, farinha, 

doces e queijos), bem como carnes de porco, frango e boi. Os mesmos escravos que 

trabalhavam na mineração trabalhavam também na lavoura no seu tempo (nas águas) e a 

manufatura se desenvolveu com produtos diversos: chapéus, calçados, tecidos, sabão, 

couros, forjas de ferro e teares.  

Conforme Paula (2000), essa diversificação econômica foi acompanhada de uma 

tributação que sufocou a capitania, composta por diferentes tipos de impostos que se 

deram, em muitos casos, pela primeira vez na colônia em Minas Gerais, como 

demonstra a tabela a seguir: 

 

 

Tabela 01: Estrutura tributária na Capitania de Minas Gerais (Fonte: Paula, 2000. p.75) 

 

De toda forma, Paula (2000) corroborou com outros autores de que a atividade 

minerária foi a mais dinâmica da capitania, sendo impossível saber exatamente a 

quantidade total de ouro e diamantes que saíram dessas terras. Outro aspecto que foi 

inaugurado em Minas Gerais no processo colonial foi a alteração do padrão monetário-
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mercantil, ou seja, o efeito da atividade mineratória sobre o conjunto da circulação 

mercantil e sobre o padrão monetário. O ouro e os diamantes funcionaram eles próprios 

como “dinheiro universal” e criaram as condições para consolidação de uma economia 

monetária na colônia, quer seja, para a generalização das trocas e dos preços. 

Foi também essa expansão monetária e mercantil que atraiu a Coroa - o estado 

monárquico -, que aguardava essa descoberta das minas há tempos e se impôs aqui com 

todo o seu aparato jurídico, político e fiscal. Para Portugal, a descoberta do ouro 

significava o momento de restabelecer o superávit em sua balança comercial – o que se 

deu pela acumulação de dinheiro. Os mecanismos utilizados para tal foram: a 

transferência direta de riqueza (ouro e diamantes), os tributos e o monopólio do 

comércio, com o uso constante de violência para garantir esse processo de concentração 

de riqueza. Acrescente-se aí o tráfico de escravos, Minas Gerais como o maior mercado 

da colônia, foi fonte adicional de super ganhos para a Coroa (PAULA, 2000)161. Esta 

capitania foi, portanto, produtora de minerais preciosos, demandante de mão de obra 

escrava e importadora de mercadorias europeias, alimentando o dinheiro mercantil.  

Segundo Paula (2000), o processo de modernidade em Minas Gerais, que teve 

suas raízes no século XVIII e adentrou os séculos XIX e XX, permanecendo com a 

maior concentração populacional em parte deste último. Nos séculos XIX e XX, tanto 

avançou a mineração (de diamantes e a subterrânea de vários metais), quanto a 

produção agropecuária e manufatureira e também a urbanização. O processo 

urbanizador, mesmo com o declínio dos metais preciosos, ou o que ele expressou, se 

manteve devido à capacidade dessas cidades de oferecerem serviços em quantidade e 

qualidade. Porém, esse processo urbanizador, no século XIX, continuou sendo 

contextualizado numa sociedade escravista, dependente e excludente. E se já era 

possível falar de uma “classe média”, era ainda mais possível falar das amplas “massas 

de pobres” nessas cidades, como ficou registrado nas obras de viajantes que as 

percorreram à época. Havia ampla presença dos “desclassificados” presentes na análise 

de Souza (1982) – “homens livres pobres” que Mawe viu em 1809, quando adentrou os 

distritos de ouro e de diamantes.  

Ao mesmo tempo, a economia que essas cidades engendraram e as relações 

sociais que ampliaram não eram autônomas, mas sim condicionadas por relações de 

                                                           
161 Não por acaso foi em Minas Gerais o local onde o Estado absolutista efetivamente se impôs 

presencialmente, aproximando-se dos aportes de Marx sobre o Estado moderno, que se formava, como 
o “produtor dos produtores”, instrumento essencial da alavanca decisiva para a constituição dos 
elementos políticos, ideológicos, institucionais, financeiros e sociais que conformaram o capitalismo. 
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subordinação ao dinheiro mercantil metropolitano – a condição colonial que se 

impunha. Já no âmbito do Império brasileiro, estaria subordinada a acumulação inglesa, 

numa etapa de sua consolidação imperialista, sendo objeto da dominação externa: 

 

De resto, trata-se de acompanhar as vicissitudes de um processo 
que tem sido marcado, sobretudo, pelo descompasso entre as 
ideias e as atitudes, entre as formas e o conteúdo material das 
instituições, entre o universalismo do discurso e as práticas 
particularistas, entre a concentração absoluta de privilégios, de 
renda, riqueza, poder e informação e a interdição de direitos 
sociais para a maioria, marginalizada de todos os frutos da 
modernidade e da democracia (PAULA, 2000, p.48). 

 

Para o autor, a modernidade que marcou a trajetória de Minas Gerais traduziu-se 

na presença de instituições, na precoce estrutura urbana, na imposição do Estado, no 

dinamismo econômico e cultural, e na constituição de interações sociais, como embriões 

de uma “sociedade civil autônoma”. Mas isso não deve ser obscurecido pelo “bloqueio 

estrutural”, tendo sido essa uma modernidade sancionadora, reprodutora de uma 

estrutura social excludente, economicamente dependente, culturalmente incapaz de 

forjar uma perspectiva efetivamente nacional-popular. Ou seja, esta modernidade não 

foi instrumento emancipatório e democratizante, o que também ocorreu no Brasil, que 

“aqui exibiu, quando o fez, apenas o seu lado superficial e decorativo, aliando-se, de 

outro lado, com o mais conservador e arcaico das velhas estruturas oligárquicas que 

dominavam e ainda dominam o país” (PAULA, 2000, p. 56).   

As ferrovias e estradas, no século XX, alteraram o fluxo de pessoas e mercadorias 

também nessas cidades mineiras, sobretudo para o comércio. A industrialização ocorreu 

também em Minas Gerais, no campo e nas cidades, com índices de concentração de 

terras elevados, seguido de violências de diversas formas. Nesse contexto, houve 

transferência de capital para a construção de Belo Horizonte, início século XX, como 

símbolo do que havia de mais atualizado na arquitetura e no urbanismo modernistas, ao 

mesmo tempo, que reproduzia o velho padrão excludente: “à medida que o plano, a 

cidade planejada e higiênica, nascida da razão positivista e republicana de seus 

construtores, interditou o espaço urbano aos pobres, à presença popular” (PAULA, 

2000, p.56, grifos nossos).  

À parte um certo estruturalismo na leitura feita por Paula (2000), o autor trouxe 

elementos importantes sobre as faces contraditórias desse processo modernizador e 
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urbanizador em Minas Gerais, no contexto do colonialismo português com uma 

configuração territorial diferenciada da forma como se territorializava até então, mas 

também sobre bases de relações de exploração do trabalho e concentração de riquezas 

por meio da violência. Ao mesmo tempo, esses elementos apontam a diversidade de 

atividades econômicas nas minas com elevada concentração demográfica no período 

colonial, quando as terras diamantinas foram territorializadas pelos europeus, mas não 

só por eles.  

 
 

2.3.2 As dinâmicas territoriais nas terras diamantinas  

 

 

Conforme apontado em seção anterior, as expedições portuguesas já haviam entrado nas 

terras diamantina desde o século XVI. Entretanto, seu povoamento, ou a 

territorialização europeia, deu-se inicialmente no Serro Frio, onde as jazidas de ouro 

foram descobertas no final do século XVII, mas oficialmente em 1701. Em seguida, 

foram também descobertas jazidas de ouro nas proximidades da atual cidade de 

Diamantina, promovendo seu povoamento a partir das margens dos chamados, 

posteriormente, córregos Piruruca e Rio Grande (cujo afluente foi nominado Tijuco), 

nesta ordem e por duas bandeiras distintas (MACHADO FILHO, 1980). Destaque-se 

que o nome de Arraial do Tijuco foi dado ao povoamento diamantino por um baiano, 

Jeronimo Correa, em 1713 (LACERDA, 2014), confirma as fronteiras de colonização 

nessa área. 

Machado Filho (1980), em sua obra Arraial do Tijuco: Cidade Diamantina, 

mencionou a presença, nessa área, de indígenas Puris, que teriam sido duramente 

massacrados. Essa informação foi por ele recolhida das Memórias do Distrito 

Diamantino, obra de Joaquim Felício (1976), que era natural do Serro e teria vivido em 

Diamantina em meados do século XIX, o qual sofreu críticas de alguns historiadores. 

Entretanto, essas memórias, recolhidas em meados do século XIX, apontam dois 

aspectos importantes: a menção aos indígenas, que, através de lendas (como a de 

Acayaca, árvore sagrada dos Puris) atravessaram os tempos, mantendo-se na memória 

individual dos moradores que, é também coletiva segundo Halbwachs (1990)162; e o uso 

                                                           
162 Compartilhamos da reflexão de Bosi (1987), segundo a qual a memória permitiu a relação do corpo 

presente com o passado, ao mesmo tempo em que interferiu no processo atual das representações. O 
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de dialetos africanos em algumas localidades nessa área ainda no século XIX. Essa obra 

apontou, ainda, a existência do “negro” Isidoro, que viveu no início do século XIX 

nessas terras, e a presença da Maçonaria no Arraial desde o período colonial, assim 

como seu papel na Inconfidência Mineira.  

Chamou nossa atenção a escassez de registros, na historiografia oficial, acerca dos 

indígenas que ali viviam quando da chegada dos portugueses, haja vista a ampla 

ocorrência de pinturas rupestres e pesquisas recentes, com datações em carbono 14, que 

atestaram a presença humana nessa área há mais de 10.000 anos (ISNARDS, 2009). 

Aqui, mostraram-se válidas as colocações de Chauí (1987), para quem a história oficial 

celebra a “vitória do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos”. Destaque-se que, a 

partir dos trabalhos de campo e da história oral163, a referência à ancestralidade 

indígena foi marcante nas enunciações das comunidades agrárias, com elementos sobre 

a fuga de indígenas, que teriam sido desterritorializados para as proximidades do Pico 

do Itambé, ponto mais elevado da cordilheira do Espinhaço (nessa área) e onde está 

localizada uma das comunidades que integram nossa análise, o Quilombo Mata dos 

Crioulos. 

Feita tal colocação, seguimos com Machado Filho (1980) que, apontou também o 

grande contingente populacional que se estabeleceu no Arraial do Tijuco vindo dos 

arredores coloniais (“paulistas” e “baianos”, por exemplo), de Portugal e da África, para 

serem escravizados nas ‘minas’. Segundo Paiva (2002), os africanos mais valorizados, 

muitos deles trazidos para Minas Gerais, foram os “Mina” (associação feita àqueles que 

embarcavam para o Brasil na Costa da Mina). Esses homens e mulheres trazidos dessa 

área da África eram profundos conhecedores de técnicas apuradas de mineração, de 

fundição de ouro e ferro, bem como de localização de jazidas minerais, um 

conhecimento construído durante séculos desde muito antes de qualquer contato com os 

                                                                                                                                                                          
passado vem à tona pelo presente, misturando-se às percepções e significações atuais, ocupando a 
consciência inteira. Trata-se de uma força subjetiva profunda e ativa. Já Bergson, citado por Bosi 
(1987), afirmou que a memória se referia ao lado subjetivo de como conhecemos as coisas e é do 
presente que parte o chamado ao qual a lembrança responde. De acordo com Chauí (1987), a memória 
também foi trabalho de reflexão sobre a matéria da experiência, da escrita sobre a reflexão e da leitura 
sobre a escrita. E é a memória que a sociedade capitalista busca bloquear, destruindo seus suportes 
materiais, arrancando-lhe seus marcos, apagando seus rastros. Todavia, a memória não é oprimida 
apenas porque lhe roubaram suportes materiais, mas também porque a história oficial celebra a “vitória 
do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos”, num encaminhamento necessário à sobrevivência da 
ideologia da classe dominante. O silêncio também é memória e poderá um dia ganhar vez e narrar outra 
história a partir das vozes excluídas. 

163 Como fonte, método e técnica de pesquisa que implica em ouvir sistematicamente os sujeitos sociais, e 
em lidar, portanto, com a oralidade e seus desafios (subjetividade, memória, 
individualidade/coletividade, generalização, confiabilidade, representatividade) (PEREIRA, 1991). 
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reinos europeus da era moderna. A historiadora Júnia Furtado (2003) confirmou tal 

presença africana nas terras diamantinas a partir dos registros históricos sobre a origem 

de boa parte dos africanos trazidos no período colonial. 

 Segundo Machado Filho (1980), inicialmente, pensava-se que as terras 

diamantinas eram fartas somente de ouro, quando ocorreu a descoberta dos diamantes, 

que parece ter se dado em 1714. Em 1719, uma sesmaria foi concedida, para instalação 

de produção agropecuária, ao Padre Mendanha, com isenção de taxação, “de todo aforo, 

pensão ou tributo e só dízimos ao Deus nosso Senhor” (idem, p.12). Um ano depois, em 

1720, segundo a historiadora Júnia Furtado (2003), o diamante foi declarado existente 

nessas terras. Entretanto, Machado Filho (1980) acrescentou que somente em 1726 a 

Coroa foi oficialmente notificada a respeito da descoberta e que até 1729 as lavras dessa 

área eram concedidas por datas, cujo regimento de exploração, até então aplicado, era 

relativo às explorações auríferas – ou seja, essas terras eram consideradas auríferas.  

De toda forma, houve, na compreensão de Machado Filho (1980), um lapso 

temporal, que pode ter se dado somente transcurso do tempo de fluxos de informações, 

ou mesmo em função das negociações entre os “particulares” e a Coroa, já que a 

oficialização significava controle e tributos. Além disso, segundo análise documental 

feita pelo autor, há também controvérsias acerca de quem teria sido o “descobridor” do 

diamante. Esses dois aspectos levam a uma questão, presente em diversas obras, sobre 

fazer-se “o segredo” acerca da localização de alguma jazida e a constante dificuldade, 

por parte da Coroa, de controlar o fluxo de pedras, sempre acompanhado de 

contrabando (SAINT-HILAIRE, [1817]; MACHADO FILHO, 1980 e 1985; 

FURTADO, 2003.1996; PAULA, 2000), e corrupção (FURTADO, 2003.1996).  

Machado Filho (1980) também ressaltou que a petição de sesmaria feita pelo 

Padre Mendanha, membro de uma expedição bandeirante que chegou a essas terras em 

busca de metais preciosos, tendo sido deferida em 1719. Ou seja, ela ocorreu quando já 

se sabia da existência de diamantes e se deu para uma área onde, posteriormente, houve 

exploração mineral, sugerindo o uso da sesmaria para controle da área antes da 

oficialização da descoberta do diamante. Aprofundaremos adiante a análise sobre a 

dinâmica das concessões de datas e de sesmarias nessa área, no período colonial, a partir 

de análise histórica documental, que mostrou, a nosso ver, que nesse contexto as 

análises fundiária e minerária deveriam se dar de forma relacionada para que a realidade 

pudesse ser melhor apreendida. De toda forma, a descoberta dos diamantes fez aumentar 
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o fluxo de interessados nas jazida, levando a Coroa a definir medidas administrativas 

específicas para as terras diamantinas. 

 

 

A configuração territorial nas terras diamantinas 

 

Na perspectiva urbanizadora apontada por Paula (2000), foi fundado inicialmente 

o Arraial do Tijuco, seguido de diversos outros arraiais, no recorte territorial da atual 

municipalidade de Diamantina/MG, que se desenvolveram a partir da mineração. Cabe 

destacar que os antigos arraiais (boa parte deles pertencentes ao atual município de 

Diamantina) tinham relação direta com as sub-bacias exploradas (que localizavam os 

“corgos” e “serviços” ou lavras) e também com os quartéis de controle das pessoas e 

produtos – sendo que esses eram instalados em pontos estratégicos para o controle 

territorial, considerando os caminhos e estradas de acesso. Essas localizações 

demonstravam a lógica da territorialização europeia para exploração dessas jazidas a 

partir dos depósitos aluviais (mas não somente deles), gerando uma configuração 

territorial urbana desde o século XVIII (quando da descoberta e conquistada dessas 

minas). Os arraiais eram dotados de igrejas, comércio e das instituições político–

administrativas de controle da Coroa.  

O trabalho sobre cartografia histórica organizado por Lacerda (2014) contribuiu 

para a compreensão acerca desse processo colonial, cabendo destacar que desde o início 

da colonização foram feitos esforços para se mapear as terras diamantinas:  
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Mapa 06: Localização dos arraiais coloniais, com os nomes atualizados das sedes 

municipais, distritos e localidades rurais (Fonte: LACERDA, 2014). 

 

O antigo Arraial do Tijuco era parte da comarca do Serro desde 1720, foi elevado 

à condição de Distrito Diamantino em 1731 e virou município em 1831164, já no período 

imperial. No atual município de Diamantina, os antigos arraiais são, em grande medida, 

distritos rurais em relação à sede municipal. Outros arraiais da antiga Demarcação 

Diamantina tornaram-se também municípios (Couto Magalhães de Minas, Presidente 

Kubistchek e Gouveia), enquanto outros tornaram-se distritos rurais do município de 

Serro (São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde), ou mesmo 

localidades/comunidades rurais de Presidente Kubitschek, como Andrequicé.  

Os distritos rurais165, em geral, atendem certo número de localidades/comunidades 

agrárias, segundo a proximidade e a organização das prefeituras, e contam com serviços 

como escolas municipais (ensino fundamental) e estaduais (ensino médio), transporte 

público (do distrito até a sede municipal), posto de saúde e estrutura de lazer (quadras 

poliesportivas), além de igrejas e lojas comerciais. 

                                                           
164 Disponível em: http://diamantina.mg.gov.br/o-municipio/historia-de-diamantina/ (acesso em fevereiro 
de 2019). 
165 Note-se que as “comunidades” referem-se a localidades da área agrária desses municípios entendidas 

por seus moradores como “comunidades rurais”, situadas próximas a alguns dos distritos, onde acessam 
alguns serviços públicos.  
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Diamantina conta, atualmente, com 10 distritos rurais e quase 

localidades/comunidades agrárias, sendo os distritos: Conselheiro Mata, São João da 

Chapada, Guinda, Sopa, Curralinho (Extração), Mendanha, Inhaí, Senador Mourão, 

Desembargador Otoni e Planalto de Minas. Desses, somente os três últimos não estão 

sobre a Serra do Espinhaço ou no sopé da mesma, estão situados nas margens do rio 

Jequitinhonha e já tentaram emancipar-se conjuntamente, tendo como um dos principais 

argumentos sua distância da sede (mais de 100 Km), além da realidade econômica (com 

maior presença de fazendas nos outrora ‘sertões’ do Alto Jequitinhonha).  

 

 

2.3.3 As relações sociais de produção e a apropriação privada das terras 

diamantinas  

 

 

Como dito anteriormente, a exploração das ‘minas’ nessa área deu-se por meio do 

trabalho de africanos escravizados (SAINT-HILAIRE, [1817]; MACHADO FILHO, 

1980 e 1985; FURTADO, 2003.1996; PAULA, 2000; CARRARA, 2005 e 2007), não 

havendo menção à escravidão de indígenas. É possível que, naquele momento, alguns 

deles tenham conseguido escapar para os ‘sertões’ ainda não explorados à época.  

Por outro lado, há referência à “serra” como área de muito “negro fugido” 

(MACHADO FILHO, 1980), indicando a ocorrência de fugas da escravidão e a 

formação de quilombos. Isso vai ao encontro do episódio narrado pelo autor, 

considerando a obra de Felício dos Santos, da prisão do “negro” Isidoro que foi 

torturado violentamente para que contasse quem eram os contrabandistas que 

compravam seus diamantes. Segundo narrado, Isidoro não cedeu, mesmo sobre intensa 

tortura, levando à sua morte166. 

                                                           
166 Segundo Felício dos Santos (1976), Isidoro havia fugido da escravidão e a ele se juntaram outros 

fugitivos. Ele e “seu bando” garimpavam escondidos e levavam as pedras para serem vendidas a 
receptores no Arraial do Tijuco. O dinheiro obtido era utilizado, conforme o autor, na compra de 
escravos para serem libertos. Portanto, havia duas estratégias: fuga e compra para libertar. Segundo 
memórias recolhidas pelo autor, de pessoas que teriam vivido àquela época, numa noite, Isidoro 
adentrou o arraial para comprar uma “negra”, que já havia fugido, e estava “parida” de seu filho. Isidoro 
pagou ao seu proprietário pela carta de liberdade dela, três vezes o valor exigido e pediu que esse valor 
a mais fosse doado aos “pobres” na rua do arraial no dia seguinte. Cumprindo “a palavra” dada, o 
proprietário distribuiu a “esmola” aos pobres, que só depois vieram a saber de onde provinha.  Seja esse 
episódio realmente ocorrido, ou não, importa aqui entender que o “negro” Isidoro existiu de fato, no 
final do século XVIII e início do XIX, segundo os registros analisados pelos historiadores citados, e 
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A esse respeito, cabem dois destaques: Isidoro é uma importante referência para o 

Quilombo Mata dos Crioulos, sendo também referência em outros quilombos atuais, 

como o “mártir” (termo que nos relataram); foi o único “negro”, além de “Chica da 

Silva”, presente na historiografia oficial consultada, embora sejam tratados de forma 

completamente distintas - Isidoro é o fugitivo que foi morto, ela, a “negra” que 

participou da sociedade colonial. Destaque-se que observamos, nos trabalhos de campo, 

que, na atualidade, Chica da Silva é tratada como uma personagem pelos 

diamantinenses da cidade, ainda que estereotipada; já sobre Isidoro, pouco ou nada se 

fala, exceto quando a questão é dirigida aos afrodescendentes, sobretudo os 

quilombolas. 

Alguns aspectos das relações sociais envolvendo Chica da Silva, de acordo com a 

historiadora Júnia Furtado (2003), apontam para elementos importantes sobre a 

formação cultural e social que ali se dava no século XVIII. Francisca da Silva era 

mulata, filha de uma escrava “Mina” e de um português, nascida entre 1731 e 1735 

(data incerta) na área de mineração diamantina, mais precisamente no arraial do Milho 

Verde (atualmente distrito rural do município do Serro), distante seis léguas do arraial 

do Tijuco, tendo sido comprada e alforriada pelo contratador de diamantes João 

Fernandes de Oliveira, com quem viveu por 16 anos e teve 13 filhos.  

Segundo Furtado (2003), a negra sensual, que conseguia do senhor português o 

que quisesse e escandalizava a sociedade da época, mostrou-se ser um mito inventado 

no século XIX e reapropriado de formas diversas, em épocas diversas, que foi 

desconstruído pela obra da autora, Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes: o 

outro lado do mito, um estudo histórico sobre as relações de gênero e raça nas Minas 

Gerais do século XVIII. Ao analisar o caminho pelo qual Chica passou, o modo como 

viveu e como se relacionava com a elite, a autora demonstrou que a pretensa 

“democracia racial” do Brasil é um mito tão infundado quanto o da escrava que foi 

rainha.  

Conforme argumentou Furtado (2003), Chica frequentava a elite branca da 

cidade e todas as irmandades brancas do Tijuco, e, ao morrer, foi enterrada no cemitério 

da Igreja de São Francisco de Assis, o que constituía privilégio da elite branca, 

provando que ela era uma mulher que se portava de acordo com os padrões sociais e 

                                                                                                                                                                          
figura ainda hoje nas representações dos afrodescendentes que vivem atualmente no município de 
Diamantina, séculos após a sua morte. 
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morais hegemônicos da época167. Em contraponto ao mito, a autora mostrou que Chica 

não foi um caso sui generis, embora especial, em que uma mulher negra, em busca de 

ascensão social, se unia a um homem branco poderoso, tornando-se forra. Na 

contramão das histórias sobre ela, Chica queria a inserção na elite da época, sem 

nenhum caráter libertário, o que ficou comprovado pelo fato de a ex-escrava ter se 

tornado proprietária de escravos e adotado os valores da elite para dela fazer parte de 

alguma forma a ela: 

 

Todas [essas mulheres forras] acumularam bens, transitaram 
entre as irmandades que se constituíram, independentemente da 
cor dos membros que essas entidades pretendiam congregar, 
foram senhoras de escravos, imitaram padrões de 
comportamento da elite – foi assim que se integraram à 
sociedade branca, à procura de reconhecimento e aceitação 
(FURTADO, 2003, p. 284).  

 

A autora acrescentou que, diante das circunstâncias do “isolamento” dessa área 

minerária, onde a presença de mulheres, sobretudo as brancas, era escassa, o 

concubinato168 se generalizou, e muitos senhores alforriavam suas companheiras 

escravas. Não obstante, “em vez de ponto de partida para a constituição afirmativa de 

uma identidade negra, a alforria foi muitas vezes o início do processo de aceitação de 

valores da elite branca, de forma a inserir-se, assim como a seus descendentes, nessa 

sociedade” (idem, p. 23). Conforme explicou a autora: “O sexo foi determinante nas 

condições mais ou menos facilitadas de acesso à alforria” (idem, p. 109) e “o 

concubinato com homens brancos oferecia, por um lado, algumas vantagens às 

                                                           
167“O reconhecimento social que alcançara foi demonstrado em seu sepultamento: Chica foi enterrada na 

tumba 16, no corpo da igreja da Irmandade de São Francisco de Assis, que teoricamente congregava 
apenas a elite branca local, merecedora do privilégio de dispor de todos os ritos e sacramentos 
funerários que distinguiam os irmãos” (FURTADO, 2003, p. 245). 

168 Segundo Furtado (2003), no período em que Chica da Silva viveu no Arraial do Tijuco, a Coroa 
utilizava contratos arrematados de quatro em quatro anos por um interessado ou uma sociedade que 
organizaria a exploração de diamantes para o governo de Lisboa e garantia para a corte a parte que lhe 
cabia. Um dos contratadores foi o sargento-mor João Fernandes de Oliveira, pai do futuro marido 
homônimo de Chica da Silva. Em 1753, a escrava foi vendida ao recém-chegado contratador João 
Fernandes, que logo em seguida a alforriou. Poucos meses após comprá-la, ele e Chica já tinham um 
relacionamento. Por mais que sejam raros os casos de alforria de um escravo após sua aquisição, não se 
pode dizer com certeza que o contratador a tenha comprado com o intuito de tê-la como concubina. Seja 
como for, mulheres tinham maiores chances de ganhar alforria do que os homens, que eram necessários 
nas lavras de diamantes. Em poucos anos, já livre e com o sobrenome Silva (nome comum para ex-
escravos), Chica viu-se proprietária de casa e de escravos. “Tratava-se de um mecanismo essencial para 
sua inserção no mundo dos livres, onde reinava o desprezo pelo trabalho, pelo viver das próprias mãos” 
(p. 143), analisou a autora. E não se sustenta a figura de redentora dos escravos, como muitas vezes 
romantizou a historiografia, tendo sido encontrada uma única referência clara de que tenha concedido 
alforria a uma escrava, e suas filhas foram igualmente parcimoniosas nas alforrias que concederam. 
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mulheres negras, pois, uma vez livres, viam diminuir o estigma da cor e da escravidão” 

(idem, p.108) para elas e para seus descendentes.  

Dessa forma, “casar-se” com um homem branco era um dos caminhos para a 

alforria, sendo o concubinato prática comum no contexto da época, envolvendo parte 

das mulheres negras. A nosso ver, a história de Chica da Silva é, portanto, 

representativa da trajetória de parte das mulheres “negras”, tanto escravas quanto forras, 

que viveram nas Minas durante o período colonial, sendo o concubinato o “preço” ou a 

condição a qual se submeteram em busca de sua “liberdade” da escravidão, num 

contexto que nada teve de “democracia racial”169. De toda forma, sua história elucida 

como as dimensões econômico-políticas e étnico-raciais se atravessavam, tendo as 

relações sociais de gênero desvelado uma face perversa das contradições da sociedade 

colonial170. 

Em termos de sua organização político-econômica, como apontado por Paula 

(2000), a Coroa instalou seu aparato político-administrativo (incluindo o fisco, o militar 

e o jurídico) inicialmente na sede da comarca (Serro), e, posteriormente, no próprio 

                                                           
169 O caso de Chica, embora não seja o único, é um exemplo forte da estratégia de se apagar a origem 

escrava, ou seja, podia-se casar com uma negra, desde que ela fosse “branqueada”. Essa estratégia de 
buscar vínculos com uma “pureza da raça” e ocultar a ascendência “negr”a ficou clara ao analisar o 
processo de gênese de Simão Pires Sardinha, filho mais velho de Chica com seu antigo senhor, para sua 
habilitação à Ordem de Cristo em Portugal. Lançando mão de uma meia verdade, Simão recrutou 
testemunhas em Lisboa, e não no Tijuco, para darem declarações acerca da ascendência materna, 
paterna e do próprio Simão. Todas as testemunhas ocultaram a condição de escrava de sua mãe e avó, 
afirmando que todos viviam em “grossa casa”, à luz da nobreza, com certa opulência e grande plantel de 
escravos. Ainda que cause estranhamento, tal comportamento era necessário para (sobre)viver em meio 
à elite. Ou seja, Chica da Silva foi usada como modelo de democracia racial (de como os brancos se 
uniam a negras), quando, na verdade, ela reforça a hipocrisia desse conceito. Ter relações com “negras” 
não era ruim, desde que não fosse oficial. Depois bastava “limpar” a família - esse era o pensamento 
subjacente da época e também subjacente na união entre Chica e o contratador e até na própria história 
do arraial do Tijuco.  

170 Chica, por exemplo, era escrava do juiz ordinário Manuel Pires Sardinha, que a tomou por amante 
quando ela ainda era adolescente. Não satisfeito em ter uma Chica, Manuel tinha duas Chicas (muitas 
vezes, equivocadamente, referidas como sendo uma só) e uma Antônia como amantes. Conforme o 
estudo que Figueiredo realizou em “Barrocas famílias – Vida familiar nas Minas Gerais no século 
XVIII” (1989), “somente com o desenvolvimento da mineração nas Gerais no século XVIII a Coroa 
tomaria medidas mais consistentes em sua política familiar” (p. 14). A insistência em estimular 
matrimônios entre a população de pura descendência portuguesa foi um dos mecanismos que a Coroa 
utilizou para a constituição de uma “sociedade civilizada”. O casamento com mulheres brancas 
funcionava como estímulo para a preservação do padrão da identidade com o poder metropolitano por 
gerações (p.19) e, logicamente, o concubinato tornou-se o alvo preferencial da Coroa para uma efetiva 
implantação de sua política familiar. Para isso, contava com o apoio da Igreja, que, periodicamente, 
realizava visitas na região a fim de apurar as denúncias dos desvios de conduta da população. Foi assim 
que o “exagero” de Manuel Pires Sardinha levou-o a receber reprimenda “paternal” do reverendo 
visitador Miguel de Carvalho Almeida da Cruz e, ao reincidir no “crime”, foi multado pela Igreja, sob 
acusação de concubinato. Assim, quando o desembargador João Fernandes de Oliveira, de educação 
esmerada, doutor em Coimbra, chegou ao arraial, vindo para substituir o pai, que decidira ficar em 
Portugal, no quarto contrato de diamantes, Sardinha vendeu (muito provavelmente motivado pela 
repreensão que recebeu da Igreja em razão do trato ilícito que mantinha com suas cativas), por 800 réis, 
uma das Chicas para o jovem recém-chegado. 
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Arraial do Tijuco. Considerando os aportes de Furtado (1996) e Machado Filho (1980), 

baseados na documentação histórica171, os regimentos de exploração foram organizados 

de forma específica para as minas diamantinas, diferenciando-as das minas auríferas 

tendo ocorrido da seguinte forma: 

Até 1729 – Os proprietários peticionavam as datas aos guradamores e exploravam as 

jazidas com os escravos dos quais eram proprietários, e, tal qual ocorria 

nas minas auríferas da capitania, havia o quinto do diamante. 

1731 – Ocorreu a Demarcação do Distrito Diamantino, um momento em que a Coroa 

lançou mão de cartografias e informações com sucessivas atualizações 

para delimitar o recorte da área sob o regime de mineração de diamantes 

de acordo com as descobertas de novas lavras.  

A Coroa procurou dificultar o acesso às lavras, com a instituição de 

altíssimas taxas de capitação (imposto sobre o número de escravos 

utilizados nas lavras): mesmo assim, a produção cresceu 

vertiginosamente e fez despencar os preços do diamante no mercado 

europeu172. 

1734-1739 – A exploração de diamantes foi proibida e criou-se uma administração 

própria para a área diamantina. Foi instituída a Intendência Diamantina 

no arraial, cuja administração político-econômica ficou vinculada 

diretamente ao governo central em Portugal. Na prática, porém, a 

produção continuou altíssima.  

Nesse período praticou-se um imposto sobre lojas e terrenos. Até então 

prevalecia o “Regime de Livre Extração” (PAULA, 2000). 

1739 – Reabertura das lavras com o “Regime dos Contratos”, que passaram a ser 

monopólio particular de um contratante, ou de um consórcio de 

arrematantes, que, por concessão privilegiada, compravam da Coroa o 

                                                           
171 Foram analisadas detalhadamente, entre outros, cartas régias, códices de correspondência, inventários, 

testamentos, devassas eclesiásticas e ordens de prisão (FURTADO, 1996). 
172 Em 1731, foi decretado o monopólio real sobre as gemas, com o envio ao Governador de um decreto 

impedindo a exploração dos diamantes em todos os rios que os tivessem. A Metrópole queria ter maior 
lucro com as jazidas e até então cobrava-se apenas o imposto da capitação. Entretanto, o decreto não foi 
posto em prática e o comércio do diamante voltou a ser realizado no arraial do Tijuco, centro de seu  
comércio. Uma das características da economia do Arraial, no período colonial, eram os rearranjos da 
população em torno das leis e decretos que vinham da metrópole, restringindo ou mudando a forma de 
exploração e ocupação do território. A Coroa tinha a intenção de inibir o máximo possível a acumulação 
gerada no Distrito, mas as redes de contrabando de diamantes nunca foram desarticuladas, nem o 
aluguel de escravos dos “particulares” para os Contratadores e, posteriormente para a Real Extração, 
como também se empregando na administração colonial (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). 
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direito de extração do diamante em todo o território demarcado. “Estes 

contratadores adquiriram uma riqueza incalculável e um poder enorme 

sonegando da Coroa grande parte do que extraíram, sendo quase 

impossível indiciá-los por seus crimes” (FURTADO, 1996, p.26). 

Ressalte-se que o contratador que ali viveu para cuidar dessa empresa foi 

casado com Chica da Silva e quando voltou a Portugal era o homem que 

detinha a maior fortuna do reino, tendo instalado um Morgadio, incluindo 

terras nos ‘sertões’ diamantinenses entre muitos outros bens 

(FURTADO, 2003)173. Os contratadores exploravam diretamente as 

lavras por meio do aluguel de escravos de outros proprietários, havendo 

ampla rede de troca de favores nessas relações. 

1745 – Fechamento da livre entrada ao Distrito Diamantino. A entrada passou a ser 

permitida somente nos registros (Caeté-Mirim, Rabello, Palheiro, Pé do 

Morro, Inhacica e Paraúna) onde eram entregues bilhetes de permissão e 

também cobrados os direitos de entradas sobre o comércio de diversos 

gêneros, inclusive de escravos. Essa foi uma tentativa de controle diante 

do o alto fluxo de pessoas, em parte consideradas como indivíduos sem 

“ocupação definida” que estariam se destinando ao local para 

“garimpar”174. 

1771 – Publicação do “Regimento Diamantino” – ou “Livro da Capa Verde”: a 

Coroa decidiu assumir diretamente a extração e a comercialização dos 

diamantes, alegando que não conseguira impedir as fraudes dos 

                                                           
173 Conforme demonstrado por Furtado (2003), foi uma pendência testamentária que levou João 

Fernandes de Oliveira de volta ao Reino quando se apartou de Chica, e não denúncias de corrupção, 
como vem sendo afirmado durante anos por algumas vertentes da historiografia. Em 1770, a morte do 
pai de João Fernandes obrigou-o a retornar a Portugal para proteger seus interesses, indissociáveis dos 
negócios paternos, dada a parceria entre os dois. Chica ficou com os filhos em Diamantina. 
Curiosamente, a partida do contratador provocaria, em dois anos, o colapso do antigo sistema de 
contratações, pois, na ausência dos grandes profissionais do ramo, a corte preferiu colocar em vigor o 
monopólio régio e criou a Real Extração dos Diamantes. A corte queria, ela mesma, por meio de seus 
funcionários, cuidar da exploração das riquezas. Dona Francisca da Silva de Oliveira morreu em 
fevereiro de 1796. João Fernandes já havia morrido em 1779. No testamento do contratador não constou 
o seu nome. “Omitir a existência de Chica em seus legados não era sinal de esquecimento ou ingratidão: 
ao buscar dignificar os filhos perante a sociedade elitista do Reino, João Fernandes estava, mesmo à 
distância, cuidando indiretamente de Chica, a quem deixara no Tijuco bens consideráveis” (FURTADO, 
2003, p. 244). 

174 Destaque-se que o “garimpeiro”, via de regra “negros” escravos ou forros, era, no período colonial, 
perseguido como aquele que burlava a lei, explorava lavras clandestinas e promovia o contrabando. 
Posteriormente, com o fim do Regimento Diamantino, o termo passou a se referir a todos que se 
lançassem na extração mineral, tendo o Império sido mais permissivo dado o declínio da produção 
(MACHADO FILHO, 1980).    
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contratadores, nem mesmo o controle da população, do contrabando e 

impedir a garimpagem. Assim, ao contrário da exploração do ouro, que 

sempre foi concedida a “particulares”, mesmo nas reformas pombalinas, 

no caso do diamante, foi declarado o monopólio régio. A partir de então 

para explorá-lo foi criada a Real Extração dos Diamantes. 

1772 – 1832 – Foi o período que vigorou o Regimento Diamantino da Real Extração:  

os escravos pertencentes aos “particulares” passaram a ser alugados, com 

o estabelecimento, pela a Coroa de limites no número de escravos 

alugados por proprietário uma – prática que a metrópole não conseguiu 

extinguir desde o seu estabelecimento nas terras diamantinas. Os oficiais 

da Coroa eram responsáveis pelo comando da produção. Foi criada uma 

administração real, chamada de Junta Diamantina, subordinada a 

Administração Diamantina sediada em Lisboa, com um intendente, um 

fiscal e três caixas. 

Todo escravo que vivia dentro dos limites da demarcação tinha que ser 

matriculado e se fosse pego em contrabando seu proprietário deveria 

vendê-lo para compradores fora do Distrito Diamantino. Também foi 

proibido, como forma de coibir o contrabando, a presença das “negras do 

tabuleiro” (as “negras forras” que vendiam quitandas) nas ruas do arraial 

e de “negros dentro das vendas e lojas a comprar ou a vender” 

(geralmente também forros) (MACHADO FILHO, 1980).  

Quanto às “faisqueiras”, que até então eram permitidas, com limite de 

tamanho (geralmente referente à mineração de homens livres de forma 

autônoma ou também com uso de escravos de sua propriedade), foram 

proibidas na maior parte da demarcação; algumas já concedidas foram 

mantidas sob autorização real e controle da Real Extração (MACHADO 

FILHO, 1980). Ali estavam as oportunidades de acumular às quais Celso 

Furtado (1974) se referiu quando falou das pessoas que vinham de 

Portugal com poucas posses para tentar a “sorte”. 

1822 - A Independência do Brasil, foi, segundo Machado Filho (1980), comemorada 

no Arraial do Tijuco, porque abriu a expectativa de um novo tempo. 

Segundo o autor, havia até a presença de membro natural do Arraial do 

Tijuco presente no momento do “grito do Ipiranga”, denotando que já 

havia adeptos da independência no arraial, inclusive próximos ao 
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Imperador. De toda forma, o Regimento Diamantino, no contexto de 

declínio de produção, vigorou até 1832. 

 

 

Mapa 07: Demarcações do Distrito Diamantino em relação ao contexto municipal atual e 
às comunidades aprofundadas (Fonte: a autora). 

 

Durante todo o período colonial, a Coroa teve o monopólio das lavras, visto que 

as datas eram concessões. Entretanto, segundo Paula (2000), havia absoluto controle da 
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comercialização175 e lapidação das pedras feitas por casas europeias, bem como as 

variações dos regimentos/normatizações buscaram, por sua vez, controlar a exploração 

para conter a queda de preços do diamante, o que nunca se conseguiu, dada a presença 

constante da lavra clandestina e do contrabando, que envolvia também os oficiais da 

Coroa. Nesse sentido, a própria Coroa ressaltou, no regimento, a habilidade e o 

conhecimento dos “negros” no garimpo (MACHADO FILHO, 1980). Portanto, 

contraditoriamente, havia alianças entre os escravos e seus proprietários na burla à lei, 

com aval dos oficiais, muitos dos quais de famílias locais envolvidas com a mineração 

de diamantes.  

Em sua passagem pelo Distrito Diamantino, no início do século XIX, o geólogo 

Eschwege afirmou que o volume do contrabando era igual ao da produção real de 

diamantes, o que dá a dimensão de seu significado nas terras diamantinas 

(ESCHWEGE, Pluto Brasiliensis, 1974, vol.2, p.89). Cabe, aqui, a colocação de que o 

diamantes, mesmo sendo raros, as raridades apontadas por Lefebvre (1969), passando, 

posteriormente, no âmbito do modo capitalista de produção, a ter um valor de troca 

maior, também têm seu preço definido pela oferta e demanda. Mas há também 

especificidades, como apontado por Marx no Livro I de O Capital, na variação do valor 

dessas mercadorias, já que:  

 

Diamantes dificilmente se acham à flor do solo, e encontrá-los 
custa, em média, muito tempo de trabalho. Em consequência, 
materializam, em volume diminuto, muito trabalho. Willian 
Jacob duvida que o ouro tenha, em algum tempo, pago o seu 
valor por inteiro. Para o diamante, essa opinião é ainda mais 
válida. Segundo Eschwege e, em 1823, a produção global, 
durante oitenta anos, das minas de diamante no Brasil não 
atingira, ainda, o importe de produto médio de ano e meio dos 
engenhos de açúcar e das plantações de café naquele país, 
embora ela custasse muito mais trabalho e representasse, 
portanto, mais valor. Com minas mais ricas, a mesma 
quantidade de trabalho incorporar-se-ia em mais diamantes e o 
valor cairia. Se se conseguisse, com pouco trabalho transformar 
o carbono em diamante, este poderia ficar mais barato que tijolo. 
(...) A grandeza do valor de uma mercadoria varia na razão 
direta da quantidade e na inversa da produtividade do trabalho 
que nela se aplica (MARX, K. O Capital, 2010, Livro I p.62). 
 

                                                           
175 Carrara (2005, p.46) destacou que os oficiais da Coroa também eram responsáveis pelo transporte das 

pedras até Lisboa, tendo a metrópole mantido o monopólio do seu comércio desde 1753, por meio de lei 
que “estabeleceu o monopólio do comércio dos diamantes em bruto nas mãos da Coroa”.  
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Os historiadores afirmaram que o período colonial foi o de maior produção de 

diamantes, o que significa maior acumulação de dinheiro. Júnia Furtado (1996) 

ressaltou que o Regimento Diamantino foi anteriormente descrito, por outros 

historiadores, como um momento “atípico, despótico e submetido a um rígido controle 

administrativo” (p.27), que teria obtido excelentes resultados quando comparado com as 

demais áreas mineradoras da capitania no período colonial176. Entretanto, sua análise da 

documentação do período demonstrou que houve acumulação de riquezas por 

“particulares”, e que isso não se deu somente pela exploração minerária, mas também 

pelo “encastelamento” desses sujeitos nas estruturas político-administrativas, o que 

viabilizou, entre outras coisas, o contrabando de pedras – a corrupção. Ou seja, outrora, 

o contratador e depois os oficiais da Real Extração personificaram o poder da Coroa e 

acumularam grande riqueza pessoal, com relações hierarquizadas, redes clientelistas e 

uso constante de violência. 

Havia, segundo a autora, uma relação de poder estabelecida entre o Reino, a 

Capitania, o Distrito (via Intendentes) e as elites. No período pombalino, houve 

momentos de maior permissividade para com as elites, que estimulou a elite local a 

ascender aos postos administrativos, com maior tolerância mútua. Isso provocou um 

maior desenvolvimento da colônia e acirrou os conflitos internos na disputa pelas 

riquezas locais entre a plutocracia e a elite mercantil portuguesa, que se viu ameaçada 

pelo contrabando – ou seja, uma disputa entre os dinheiros produtivo e mercantil. 

Posteriormente, um desalinhamento desses poderes e maior tensão interna criaram 

poderes paralelos dentro do Distrito Diamantino. 

Ao mesmo tempo, a sociedade reorganizou-se para lidar com normas mais rígidas, 

que levaram, ainda, a maior violência contra os escravos. Porém, Furtado (2003) 

destacou que havia um limite tênue entre a lei e a burla, permeada pelas redes 

clientelistas e por disputas de poder. Segundo ela, o descontrole social foi uma 

constante na sociedade diamantina, apesar dos rigores da lei, muitas vezes em função de 

as próprias autoridades se beneficiarem de seus cargos para burlar os interesses da 

Coroa em proveito próprio, o que abria espaço para a população fugir ao controle. Esse 

contexto agravou-se quando a mineração entrou em declínio e o distrito viveu maiores 

dificuldades.  

                                                           
176 Prado Jr. (1961) foi um dos autores a considerar esse regime dessa forma. 
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De toda forma, na interpretação de Furtado (2003), a acumulação de riquezas foi 

também acessível a sujeitos que não faziam parte da elite, mas que também se 

“encastelaram” na administração, embora sempre em condições desiguais de forças177. 

Assim como, a prosperidade deu-se pela diversidade de atividades que a sociedade local 

demandou e desenvolveu, para além do garimpo - este com uma linha sempre tênue 

entre o legal e o clandestino. 

A partir de 1822, após a declaração de independência do Brasil, vários rios 

diamantíferos foram franqueados para quem os quisesse explorar por sua própria conta. 

A Real Extração estava em declínio e impossibilitada de honrar os pagamentos do 

aluguel dos escravos. Em 1832, o governo Imperial extinguiu a Real Extração, não 

acertando os aluguéis dos escravos nem honrando dívidas anteriores. Os proprietários 

passaram, então, a empregá-los na exploração dos rios franqueados, mantendo-se em 

parte o equilíbrio da economia da então Vila Diamantina criada em 1831. Na década de 

1840, uma população estimada em cerca de 150 mil habitantes vivia direta ou 

indiretamente da exploração de diamantes na vila e proximidades de Diamantina 

(BORSAGLI e MEDEIROS, 2014).  

 

A nosso ver, na mineração de diamantes também imperou a lógica rentista sobre o 

escravo, esse equivalente de mercadoria, que demandava alto investimento de 

aquisição. Sendo as datas monopólio real, ou não apropriáveis privadamente, o escravo 

era também renda capitalizada. Num primeiro momento, quando a exploração direta 

das datas se dava pelo proprietário de escravos, a renda dependia do quanto conseguisse 

“apurar” de pedras, o que dependia diretamente da chamada “sorte de achar um veio 

bom” de diamantes, e, nesse caso, ele significava a expectativa de renda que uma jazida 

podia ou não viabilizar.  

Num segundo momento, essa renda capitalizada no escravo realizava-se através 

do seu aluguel, ou arrendamento aos contratadores e à própria Coroa com preço pré-

estabelecido por cada indivíduo. Segundo os autores, nessa fase dos contratadores, 

dadas as redes clientelistas envolvidas, houve abusos nesse arrendamento e quando a 

Coroa assumiu a produção, ela estipulou um limite, por proprietário, de número de 

escravos alugados. Por isso, a grande preocupação desses proprietários era, com o fim 

desse regimento, a consequente perda da renda que auferiam por meio dos escravos.  

                                                           
177 A autora se referiu ao termo “corte” do Distrito, que era protegida por certos governadores durante o 

período colonial. 
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Por outro lado, como veremos adiante, o fim desse regimento abriu por um 

momento a possibilidade de apropriação privada das lavras já no Império, no mesmo 

momento em que a Lei de Terras iniciava a transformação das relações sociais de 

produção no campo. Ou seja, houve também, naquele momento, a transferência da 

renda capitalizada no escravo para a renda territorial capitalizada e realizava-se 

arrendamento de terrenos diamantinos entre “particulares”.  

Entretanto, na mineração de diamantes, as lavras voltaram à condição de 

concessão, com ajustes constantes nas exigências e na taxação, para garantir ganhos aos 

particulares que investiam na exploração privada de diamantes com uso de trabalho 

escravo. Após a abolição da escravidão, o trabalhador livre passou a se subordinar aos 

“donos do garimpo” (ou do “serviço”), por meio de percentagem de produção, quando 

fosse “apurada”178. Como veremos adiante, após a Lei de Terra de 1850, a propriedade 

privada da terra passou a ter importância para este capitalista-minerador, a partir da 

segunda metade do século XIX, como meio de se garantir acesso facilitado às jazidas. 

Houve também, desde o fim da exploração real e a queda de produção, maior 

permissividade ao garimpo ilegal, como forma de garantir a subsistência desses sujeitos. 

A produção, nas décadas seguintes, nunca alcançou a mesma produtividade da fase 

colonial, mas continuou permitindo a acumulação de riquezas, tanto por vias lícitas 

quanto pelas ilícitas (contrabando), e o dinheiro acumulado foi destinado a outras 

frentes, como formação de fazendas, nos ‘sertões’ (LEITE, 2010), a manufatura e 

comércio (FURTADO, 2003). 

Além disso, a “faisqueira” (ou o garimpo), realizada por homens livres ao longo 

dos períodos colonial e imperial, por si próprios ou com alguns escravos que 

possuíssem, também possibilitou acumulação, mas em condições desiguais.  Cabe 

destacar, entretanto, que os escravos não eram propriedade somente de grandes 

senhores, como ocorria nos engenhos de cana. Na mineração, maioria dos proprietários 

dispunha de poucos escravos, o que levou alguns autores a afirmar que essa atividade 

comportou o “faiscador”, alterando a estrutura da propriedade escrava e da renda até 

então. Em 1738, na comarca do Serro Frio (onde estava o Arraial do Tijuco, atual 

Diamantina), 78,4% dos proprietários de escravos possuíam de 1 a 5 escravos; 12% 

possuía de 6 a 10; e 0,9% possuía 41 ou mais. Sobre o total:  

 

                                                           
178 Os trabalhadores livres também podiam se lançar à “sorte” como faiscadores. 
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Um levantamento preliminar mostra que, no primeiro semestre 
de 1733, 1.774 escravos foram articulados por cerca de três 
centenas e meia de proprietários. No segundo semestre desse 
mesmo ano, o número de escravos matriculados saltou para 
5.700, distribuídos por um total de mais de 700 proprietários 
(CARRARA, 2005). 
 

Em 1818, Saint-Hilaire descreveu o modo usado pelos habitantes do Tijuco para 

empregar seu dinheiro:   

 

A compra de escravos é também para grande número dos 
habitantes de Tijuco um meio fácil de valorizar seus capitais 
[dinheiros]; eles alugam à administração dos diamantes os 
escravos de que se tornam proprietários, e por esse meio retiram 
de seu capital [dinheiro], juros de cerca de 16%. (SAINT-
HILAIRE, 1974, p. 19)  

 
 

O comércio, por sua vez, era diversificado e supria o Arraial do Tijuco e os 

arredores com artigos, geralmente importados de Portugal e da Inglaterra, além dos 

cereais e grãos produzidos nas terras próximas ao Distrito. John Mawe descreveu, em 

1808, que as altas somas pagas pela Real Extração:  

 

(...) movimentam grande comércio. As lojas estão abarrotadas de 
mercadorias de fábricas inglesas, assim como presuntos, queijo, 
manteiga, cerveja e outros produtos de consumo. Animais 
carregados deles chegam muitas vezes da Bahia e do Rio de 
Janeiro (MAWE,1974, p. 158).  

 

Saint-Hilaire registrou também em seu diário que as lojas dessa “aldeia” eram 

providas de “toda sorte de panos; nelas se encontram também chapéus, comestíveis, 

quinquilharia, louças, vidros e mesmo grande quantidade de artigos de luxo, que causam 

admiração sejam procurados a uma tão grande distância do litoral” (SAINT-HILAIRE, 

1974, p. 33).  

Segundo os documentos analisados por Machado Filho (1980), o fim do 

Regimento Diamantino foi comemorado com a queima do “Livro da Capa Verde”, em 

praça pública, nas ruas de Diamantina. Para o autor, “tudo ficava ao som e ao sabor do 

temperamento dos executores da lei, por essas e outras, é que o Distrito Diamantino se 

tornou como um estado no Estado, governado por bons e maus soberanos” (idem, p.18). 

A Real Extração enfrentou dificuldades no início do século XIX, para estabelecer novos 
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contratos de concessão, pois os garimpeiros só conseguiam extrair o suficiente para 

prover sua “subsistência” (idem, p. 40), o que vai ao encontro dos apontamentos de 

Furtado (1974). Segundo Machado Filho (1980), a Real Extração definhava e a 

proibição do garimpo também, o que os facultou aos garimpeiros explorarem as 

riquezas ainda presentes. 

Machado Filho (1980) descreveu os diferentes momentos de transição durante o 

período imperial: 

1832 – extinção da Administração Diamantina e declaração dos terrenos diamantinos 

da província de Minas, “descobertos ou por descobrir, pertencentes ao 

domínio nacional, não sendo lícito explorá-los sem título. Só aos 

brasileiros suficientemente abonados, se facultava a exploração dos 

terrenos diamantinos” com elevado valor de arremate das datas e o 

investimento necessário para exploração. A alta cotação das datas e a 

penúria econômica inviabilizaram a execução da nova regulamentação da 

atividade sob domínio da Real Extração (idem, p.41). 

1841 – Foi extinta a Real Extração e os “mineiros” adentraram livremente os terrenos 

diamantinos até 1845 - o autor não esclareceu quem eram “os mineiros”. 

1845 – Criada nova administração179, com novo regulamento, também considerado 

inviável pelos “investidores”, que acabou sustado pelo governo180. 

1852 - Foi apresentada nova lei, com apoio de deputados, que legitimou as 

ocupações das terras diamantinas, “pondo a parte a consideração de sua 

                                                           
179 Inspetoria da Administração e Extração Diamantina, que ficou conhecida como Administração Geral 

dos Terrenos Diamantinos, sediada na cidade de Diamantina, embora tivesse todos os terrenos 
diamantinos do país sob sua responsabilidade, era subordinada à Tesouraria da Fazenda da Província, 
sendo chefiado por um inspetor geral e um procurador fiscal. Havia um imposto anual cobrado pela 
exploração dos lotes diamantinos, de acordo com seus tamanhos e potencial de exploração, que variou 
de preço ao longo do tempo. Havia também um contrato que fixava a relação entre a administração e o 
minerador, incluindo: medição dos lotes, registro de concessão em hasta pública e autorização de lavra 
(o processo total podia levar anos), além da obrigatoriedade de ser apresentada a movimentação anual 
para arrecadação de imposto de exportação. Além disso, em caso de morte do titular do registro ou da 
negociação/venda do seu direito minerário, era necessário dar ciência ao órgão e realizar a transferência 
(MARTINS, 2012).  

180 Destaque-se que, segundo o acervo do Arquivo Público Mineiro, os “Inventários do Fundo Terrenos 
Diamantinos” conta com documentos referentes às seguintes estruturas administrativas: “1832-1895: 
Inspetoria da Administração e Extração Diamantina; 1895-1904: Coletoria Estadual Diamantina; 1904-
1927: Delegacia dos Terrenos Diamantinos; 1927-1934: Subinspetoria Diamantina”. A responsabilidade 
desses órgãos era: “Administrar e fiscalizar a guarda dos terrenos diamantinos para evitar exploração 
indevida; prestar contas à Tesouraria da Província do Estado da Administração, do movimento de 
exploração e arrecadação; zelar pelo cumprimento dos deveres de todos os empregados”. Consta nos 
arquivos desse acervo: “O arquivo é composto de documentos referentes a termos de arrendamento, 
arrematação e transferência de lotes, matrículas de lotes arrendados, divisão de terrenos, requerimentos 
e despachos, correspondências e editais” (APM, 2019).   
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origem”, sendo que, em 1853, foi “arrendada” a primeira lavra de um 

“particular” nos terrenos diamantinos (idem, p.42).  

A propósito, a Lei de Terras tinha sido aprovada no país, desde 1850 

vigorava, e segundo a Constituição Imperial de 1824, o subsolo era de 

domínio nacional, com divergências de interpretação sobre sua possível 

propriedade privada, que posteriormente foi confirmada como estatal181.  

 

Segundo o historiador Martins (2012), essa transformação ocorrida em termos de 

direitos sobrepostos, levou a conflitos nas terras diamantinas durante o período imperial 

(confirmado por ofícios da época), visto que, ao proprietário do solo, recaía a 

“preferência” da exploração mineral do subsolo, bem como o direito à indenização por 

danos eventualmente causados pelos serviços de lavra conduzidos por terceiros. Na 

compreensão do autor, interpretações controversas da Constituição de 1824 sobre a 

separação da propriedade do solo e do direito de explorar as riquezas minerais geraram 

disputas entre mineradores, garimpeiros e proprietários de terras. Os grandes 

mineradores tenderam a recusar o pagamento de percentual do resultado da “apuração” 

para os donos dos terrenos onde ficavam as lavras, ficando a cargo das províncias o 

controle das lavras e mineradores182.  

Martins (2010) destacou que os mineradores das terras diamantinas continuaram 

com a prática de alugar escravos junto aos seus proprietários e eram responsáveis pela 

alimentação deles, além dos cuidados em caso de doenças. Essa mão de obra encarecia, 

naquele contexto, e a exploração já se fazia também em “massa”, não somente aluvião, 

elevando a demanda por trabalhadores. Segundo o autor, os faiscadores continuaram 

                                                           
181 De acordo com Barbosa (1994, p.68), o sistema dominial sobre o subsolo que vigorou na fase do 

Brasil Império diferenciava-se do realengo adotado no período colonial e “assentava-se no princípio de 
que as minas não pertenciam nem ao Soberano nem aos indivíduos, constituindo parte integrante do 
patrimônio do Estado. Ainda que a sua exploração dependesse de concessão imperial, seus objetivos 
tinham que estar afinados com os mais elevados interesses da Nação. Esse conceito era vigorosamente 
contestado por vários juristas, que argumentavam que a Constituição de 1824, promulgada logo após a 
Independência, garantia o direito pleno de propriedade, que implicava no domínio total sobre todos os 
bens existentes no solo e no subsolo. A corrente contrária sustentava que a Constituição não era clara a 
respeito do alcance do direito de propriedade e, se esse direito abrangia apenas a superfície ou também 
o subsolo. Prevaleceu, no entanto, o sistema dominial, conferindo ao Estado o direito sobre as minas”. 

182 Segundo Martins (2012, p. 133): “Na década de 1830, a opção do governo imperial foi a de colocar 
nas mãos das províncias a responsabilidade pelo controle das lavras e dos mineradores. Para os 
diamantes, restou a obrigação de lapidar as pedras no Rio de Janeiro, nas dependências da “Fábrica de 
Lapidação” do Tesouro Nacional. O resultado prático dessa opção foi a progressiva alteração do tom da 
legislação minerária nas décadas seguintes. A ênfase deixou de ser a repressão aos descaminhos do ouro 
e do diamante, como no período colonial, para recair sobre a produção mineral, considerada fator 
importante para o desenvolvimento do país”. 
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marginalizados, restando-lhes minerar áreas que não tivessem “dono”, ainda que tenham 

sido historicamente os maiores “achadores” de novas jazidas. Em muitos casos, após as 

descobertas, os faiscadores vinham a ser expulsos ou subordinados de alguma forma, 

ainda que respondessem por considerável parcela da produção183. A análise de 

documentos históricos confirmou que grandes mineradores e comerciantes de pedras 

ocuparam cargos no órgão de administração diamantina, tendo se beneficiado de 

diversas formas, mesmo que sob tensão (MARTINS, 2012). 

Dessa forma, a propriedade da terra, portanto do solo, já era uma realidade e, além 

disso, a concessão de lavra não tinha prazo determinado (o que persistiu na primeira 

metade do século XX, já na república), levando, a nosso ver, a duas corridas: pela 

propriedade do solo e pela concessão do subsolo. Afinal, ter a propriedade do solo e a 

concessão de seu subsolo significava explorar as jazidas sem ter que pagar nada a outro 

proprietário. Por outro lado, ser proprietário do solo significava poder cobrar 

considerável parte da renda do minerador que objetivasse explorar o subsolo184.  

Segundo Machado Filho (1980), corroborado por Furtado (2003), o declínio da 

produção de diamantes ocorreu no início do século XIX, e não no anterior como é 

afirmado em relação às minas de ouro do sul da capitania (FURTADO, 1974; PAULA, 

2000). A esse respeito, Carrara (2005) demonstrou, a partir da análise dos livros 

contábeis reais do período (1733-1764), que: 

 
Enquanto no movimento de produção aurífera pode ser 
observada uma fase de crescimento seguida de outra, de 
declínio, a produção de diamantes sempre esteve sujeita a 
variações muito acentuadas, em razão do controle exercido pelas 
autoridades régias e em função dos seus preços externos. (...) 
Ouro e diamantes possuem naturezas diferentes: os primeiros 

                                                           
183 “Para enfrentar as obrigações impostas pela legislação minerária e contornar as dificuldades de acesso 

a lotes de terras minerais, os garimpeiros frequentemente constituíram sociedades. Associações 
marcadamente informais, que operaram ancoradas nos valores, técnicas e práticas tradicionais da 
mineração regional, resultantes de acordos verbais entre amigos e familiares, poucas vezes registradas 
nos órgãos oficiais” (MARTINS, 2012, p.138-139). 

184 A Constituição de 1824 adotou o regime dominial, pelo qual os minérios eram considerados 
propriedade do Estado. Porém, na visão de Martins (2008), tal disputa de interpretação não foi 
efetivamente sanada por leis ordinárias posteriores. O efeito disso, nas terras da Demarcação 
Diamantina, em Minas Gerais, foi o acirramento de disputas entre os proprietários do solo dos “lotes de 
terras minerais” e os mineradores. Segundo o autor, “os grandes mineradores cuidaram de regularizar as 
terras que compraram, muitas vezes sem pressa para lavrá-las. Ficavam à espera de boas ofertas de 
compra das companhias nacionais e estrangeiras ou de outros mineradores. A especulação com os 
terrenos diamantinos cresceu no decurso do período. Enquanto isso, os garimpeiros – que já não eram 
mais criminosos, em função do regime de livre exploração – ficaram diante da escassez de áreas para 
trabalhar” (p.71). 
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nascem moeda; os segundos já no parto são mercadorias (idem, 
p.47). 
 

Portanto, ao contrário do que ocorreu na área das ‘minas’ de ouro, onde a 

decadência da exploração ocorreu no final do século XVIII, nas terras diamantinas, o 

declínio só se consolidou no século XIX, a partir da década de 1860. Na visão de 

Martins (2012), os anos 1870 assinalaram o início de forte e longa crise regional da 

mineração, decorrente da queda internacional dos preços do diamante por causa da 

produção sul-africana, o que acelerou, nas terras diamantinas de Minas Gerais, a 

concentração das “terras minerais” e acendeu debates na imprensa local sobre o futuro 

do nordeste mineiro, tudo isso no contexto de decadência do escravismo e do regime 

monárquico.  

Dessa forma, a queda de preços teve efeito direto sobre a produção, mas não 

significou sua interrupção. O comércio dos diamantes entrou em decadência, 

provocando queda significativa no preço das gemas brasileiras e a falência de vários 

negociantes de Diamantina. A elite local procurou, assim, outra forma de aplicar o 

dinheiro acumulado na mineração, voltando-se para o comércio com outras áreas da 

província, a prestação de serviços e a implantação de indústrias têxteis como solução 

para a crise econômica na então Vila Diamantina do período imperial. Data também 

dessa época, a tentativa de elevação dos preços dos diamantes no mercado internacional, 

com a criação das casas de lapidação (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). O dinheiro 

acumulado na mineração também se voltou para a formação de fazendas nos ‘sertões’ 

(LEITE, 2010; FURTADO, 2003). 

Acerca do início da república, Machado Filho (1980) descreveu diferentes 

momentos de transição: 

1889 – Proclamação da República no Brasil 

1896 - Foi aprovado o regulamento do “Serviço dos Terrenos Diamantinos”, sendo 

que a abolição já tinha ocorrido.  

Desataque-se que a Constituição de 1891 alterou aspectos da concessão 

do subsolo, passando a exploração a ser de “domínio” do proprietário do 

solo185. A nosso ver, isso significava que a propriedade de terra passava a 

                                                           
185 Segundo Barbosa (1994, p.69, grifos nossos), na Constituição de 1891 “A primeira constituição 

republicana, de 1891, adotou o regime de acessão para o setor mineral, conferindo ao proprietário do 
solo o domínio sobre o subsolo. Em 1915, a "Lei Calógeras" procurou atenuar o princípio da acessão, 
estabelecendo certos casos em que a mina poderia ser explorada por terceiros, que não o dono do solo. 
Esse esforço, contudo, ficou anulado com o advento do Código Civil de 1916, que restabeleceu, em 
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ser necessária ao minerador para ter controle sobre sua exploração 

mineral. Caso contrário, além da autorização, teria que pagar um 

percentual da produção ao proprietário do solo. Além disso, com o fim 

do trabalho escravo, o minerador tinha que se relacionar com 

trabalhadores livres para a produção: os garimpeiros (mas a condição de 

faiscadores independentes continuava a existir). 

1904 – Foi criada a Delegacia dos Terrenos Diamantinos. 

1923 – Essa delegacia foi extinta. 

1935 – Tal delegacia e seu decreto regulamentador foram incorporados ao Serviço de 

Produção Mineral, sendo o subsolo a pertencente à União, com regime de 

concessão para exploração, com taxação e controle estatais (incluindo a 

legislação ambiental vigente).  

Ressalte-se que a Constituição de 1934 levou à separação definitiva entre 

a propriedade do solo e do subsolo; a de 1946 concedeu ao proprietário 

do solo a “preferência” da sua exploração mineral, ao invés do 

domínio186, mas esse direito de “preferência” foi extinto pela 

Constituição de 1967. Além disso, a sede municipal de Diamantina 

                                                                                                                                                                          
toda sua plenitude, o regime da acessão. (...) Esse sistema, que havia funcionado com sucesso nos 
Estados Unidos e na Inglaterra, não surtiu efeito no Brasil, tendo representado um verdadeiro retrocesso 
para a indústria mineral do País”. 

186 “A Constituição de 1934 operou uma verdadeira revolução no setor mineral ao estabelecer que as 
minas e jazidas constituíam propriedade distinta da do solo, sepultando, assim, o regime da acessão. 
Data também dessa época a criação do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, órgão 
(...) responsável pela execução da política e da legislação minerária do País. É ainda desse período a 
primeira lei mineral codificada: o ‘Código de Minas’, de 10 de julho de 1934, aprovado pelo Congresso 
Nacional (...). A Carta de 1934 eliminou, também, as restrições à participação de estrangeiros na 
exploração mineral, introduzida na lei constitucional pela reforma de 1926, e estabeleceu a 
nacionalização progressiva das minas e jazidas consideradas essenciais à defesa econômica ou militar 
do País.  A Constituição de 1937 (...) acentuou a tendência nacionalista sobre os recursos minerais, 
através de dispositivos, que estabeleciam: a) o domínio da União ou dos Estados sobre as minas e 
jazidas desconhecidas, situadas em suas terras; b) a nacionalização das empresas que se dedicavam à 
atividade mineral; c) a exigência de nacionalidade brasileira para os acionistas de empresas de 
mineração. Já a  Constituição de 1946, no período do pós-guerra propiciou a reabertura das nossas 
fronteiras para o capital estrangeiro sob o impulso das ideias liberais que inspiraram a redemocratização 
do País naquela fase. Com o advento da Constituição de 1946, foram revogadas todas as leis ordinárias 
que estabeleciam restrições para a participação de estrangeiros como sócios ou acionistas de sociedades 
destinadas ao aproveitamento de recursos minerais. (...) Manteve o princípio da separação da 
propriedade do solo da do subsolo, mas consagrou o direito de preferência em favor do dono da 
superfície para explorar os recursos minerais. A solução era nitidamente conciliatória. Possuindo a 
preferência, o proprietário não podia reclamar qualquer compensação caso não desejasse exercitar esse 
seu direito. Nessa hipótese, o Governo concedia a terceiros a exploração da jazida existente em suas 
terras. Esse direito de preferência, no entanto, trouxe também sérios entraves à mineração brasileira, 
tendo sido extinto com o advento da Carta de 1967” (BARBOSA, 1994, p 69-70).  
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deixou de contar com o órgão de administração dos terrenos 

diamantinos187. 

 
 

Os trabalhos aqui considerados confirmam, em certa medida, que a mineração, 

conforme apontado por Furtado (1974), possibilitou que sujeitos em diferentes 

condições sociais se lançassem à “sorte”. Porém, os riscos assumidos e o dinheiro 

exigido para o investimento criaram condições constantemente desiguais entre 

“particulares” e “homens livres pobres” para se acumular riqueza, associada à 

disparidade na ocupação de cargos político-administrativos.  

É preciso também que se tenha em conta que a violência e as relações clientelistas 

também atravessaram a apropriação dessas datas/lavras e as relações sociais de 

produção. Como descrito nesta seção, relações entre mineradores, “homens livres 

pobres” e escravizados fugidos (nos períodos colonial e imperial), nas redes de 

clandestinidade e contrabando de pedras, envolveu a permissividade dos órgãos estatais 

de controle, sob influência das elites diamantinenses. 

 

 

2.3.4 A produção de alimentos nas “minas” e os tropeiros vindos dos “sertões” 

 

 

Algumas das obras que antecederam este trabalho, incluindo as de historiadores, 

geógrafos e economistas, demonstraram, conforme apontado em seções anteriores, que 

havia produção de alimentos nas áreas das ‘minas’. Elas também confirmaram que a 

                                                           
187 Na visão de Martins (2008, p.73) ao analisar no contexto das terras diamantinas de Minas Gerais “na 

prática, esses dispositivos do Código de Minas de 1934 garantiram a continuidade da concentração dos 
direitos minerários e sua manipulação especulativa. (...) O período sob a égide da Constituição de 1946 
não trouxe alteração significativa para a legislação minerária. O DNPM cresceu e, no caso do ouro, 
diamante e pedras coradas, cuja produção seguia dominada pelos garimpeiros, enredou-se em arranjos 
corruptos com os donos de alvarás de pesquisa ou concessões de lavras “de gaveta”. (...) Em janeiro de 
1967, entrou em vigor o Código de Mineração, que conservava muitos elementos do Código de Minas 
de 1934. Inclusive a situação de excesso cartorial. No que tange ao garimpo, o Código de Mineração 
implantou o regime de matrícula. Garimpeiros e faiscadores deveriam fazer registro específico na 
Exatoria Federal no local da cata. A “carteira de garimpeiro” dava o direito à pessoa trabalhar 
legalmente. Do ponto de vista trabalhista, o garimpeiro foi considerado um tipo de trabalhador rural. Foi 
mantida pelo Código de Mineração a exigência da autorização de pesquisa e da concessão de lavra 
como requisitos de acesso legal às jazidas, documentos que continuaram a ser expedidos pelo DNPM. 
(...) as autorizações de pesquisa e as concessões de lavra não tinham prazos de validade estipulados pelo 
Código de Mineração. Elas significaram “reservas de áreas” praticamente duradouras, mesmo para 
pessoas e empresas que nenhum trabalho iniciaram nessas áreas (...) [com o objetivo de] arrendar aos 
garimpeiros ou negociar com empresas mineradoras, havendo também os que pretendem simplesmente 
bloquear o acesso nas suas propriedades”. 
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economia mineira foi, desde o início, provocadora e promotora de uma diversidade de 

atividades – agricultura, pecuária, comércio, manufatura, além de mineração; afinal, 

havia vilas e respectivas demandas de consumo (PAULA, 2000; FURTADO, 2003; 

LEITE, 2010; GUIMARÃES e LEITE, 1986). Esses autores também demonstraram que 

houve transferência do dinheiro acumulado na mineração para a formação de fazendas 

nos ‘sertões’ (FURTADO, 2005; LEITE, 2010), acrescentando ainda as “fazendas 

mistas” de mineração e agricultura (PAULA, 2000). 

Na área das ‘minas’ diamantinas, os estudos de Machado Filho (1980) 

demonstram que havia atividades agrícolas voltadas à produção de alimentos dentro do 

Distrito Diamantino, tendo sido confirmadas e de certa forma estimuladas pelo Regime 

Diamantino (o chamado “Livro da capa verde”), quando se ampliaram as restrições à 

circulação ou entrada de produtos (sobretudo alimentos) no interior da demarcação, com 

vistas a controlar o contrabando de pedras. Isso estava expresso no Regimento como 

descrito nos capítulos destacados a seguir. 

O Capítulo XIX do Regimento confirmava que, no distrito, havia escravos 

destinados à mineração, à agricultura e a outros exercícios. O Capítulo XXXIII 

disciplinou a comercialização de alimentos, afirmando o aumento das “fazendas secas e 

dos armazéns de molhados” com finalidade de contrabando de diamantes, determinou o 

fechamento de parte desses estabelecimentos, mantendo-se aberta somente pequena 

quantidade dos licenciados, que comprovassem não terem se envolvido no tráfico de 

pedras. A seguir o Capítulo XXXVIII estabeleceu que as lojas que obtivessem licença 

de funcionamento deveriam demandar diretamente do Rio de Janeiro ou Bahia, ou outra 

parte do Brasil, produtos que não existissem localmente, ficando proibidos  

“comissários volantes” e “mascates volantes” no interior do distrito com qualquer 

alimento que fosse.  

Sobre a comercialização de alimentos na área das ‘minas’ diamantinas, o Capítulo 

XXXIV previu que a exceção de tal proibição seria dada a:  

 
(...) todos os lavradores e criadores os quais poderão vender os 
seus frutos e criações nas suas próprias casas com licença do 
desembargador Intendente, depois de serem ouvidos os Caixas-
administradores. Não poderão, porém, os mesmos lavradores e 
criadores, comprar alguns dos ditos gêneros ou quaisquer outro 
para os tornarem a vender, sob pena de incorrerem no crime dos 
que têm lojas proibidas (idem, p.32). 
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Dessa forma, o comércio de alimentos também sofreu o controle da Coroa com 

normas específicas no Distrito. Além disso, sobre circulação de alimentos, em seu 

Capítulo XXXIX o Regimento afirmou que:  

 

Para que a geral proibição de entrar nas Terras Demarcadas não 
embarace a circulação de mantimentos, concederá o 
desembargador Intendente licenças anuais para os introduzirem 
a todos os roceiros, criadores, e condutores que a requererem 
constando-lhe que deles não há nem os Caixas-administradores, 
notícia alguma de serem traficantes ou descaminhadores de 
diamantes (idem, p.34-35)188. 

 

Assim sendo, não é possível sustentar que a totalidade da alimentação que provia 

essas ‘minas’ vinha somente de ‘sertões’ distantes e muito menos menosprezar a 

instalação, desde o início do Distrito Diamantino, da produção de alimentos por 

“roceiros”. “lavradores” e “criadores”. Caso contrário, a Coroa não os reconheceria e 

não creditaria a eles licença para continuarem produzindo e comercializando alimentos. 

Outra questão é que os termos “roceiros”, “lavradores” e “criadores” revelam a 

existência de sujeitos voltados à produção de alimentos, que não dizia respeito aos 

escravizados, nem aos proprietários de lojas comerciais e nem aos mineiros a serviço da 

Coroa, ou seja, dizia respeito ao campesinato em formação nas terras diamantinas.  

A análise das sesmarias também apontou elementos sobre a existência de 

produção agrícola nas fazendas contidas na Demarcação Diamantina no período 

colonial. Entretanto, como visto os “homens livres pobres” (os “desclassificados”) não 

eram classificados como os “homens de bem” passíveis de receberem tal concessão de 

terras. Ao mesmo tempo, enquanto a mineração se dava em áreas de exploração 

concentrada e de maior controle, seus arredores foram passíveis de posse também por 

parte dos “roceiros” e havia uma rede de clientelismo que consentia com essa produção 

camponesa – necessária à alimentação dos moradores do arraial e dos trabalhadores que 

se dedicavam à mineração (escravizados e livres). De toda forma, se por um lado a 

Coroa reconhecia e autorizava tal produção a partir desse Regimento, por outro, não 

                                                           
188 E acrescentou no capítulo XL, que: “Todos os homens brancos, pardos ou pretos forros que tiverem 

estabelecimento conhecido, isto é, de roças, lavras, ofícios fabris, comércio ou outro emprego 
permitido, ou que não forem feitores, caixeiros ou servidores dos referidos, de sorte que por terem modo 
conhecido de manterem a vida possa haver deles a suspeita de que vivem de algum tráfico oculto, serão 
desde logo expulsados do distrito da Demarcação”. Seguiu afirmando que se insistissem em entrar no 
distrito, seriam inicialmente presos no Rio de Janeiro ou na Bahia, e, numa segunda tentativa, seriam 
“degredados para Angola por tempo de dez anos” (idem, p.35). 
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havia mecanismo de concessão de terras aos homens livres pobres, colocando-os desde 

então na condição de posseiros.  

Acerca do período imperial, Joaquim Felício dos Santos (1976) relatou que 

encontrou um relatório de 1840 sobre o estado das terras da Demarcação Diamantina e 

seus habitantes, do qual ele extraiu o seguinte fragmento: 

 

Cumpre observar que além da numerosa população, que tira sua 
subsistência imediatamente da mineração, um número muito 
mais considerável a obtém indiretamente. Sem falar na classe do 
comércio, que põe em giro neste país [local] avultada soma de 
capitais [dinheiro], a agricultura não tem outro fiador, que não 
seja a mineração; e o município da Diamantina consome, além 
de seus próprios produtos agrícolas, o excesso de produção que 
superabunda no município da cidade do Serro (...), e 
consideráveis exportações de outros municípios limítrofes, como 
os de Formigas [Montes Claros], Curvelo e Minas Novas (p. 
294-295). 

 

 Esse relatório demonstrava a importância das demais atividades, destacadamente 

agricultura e comércio, que se desenvolviam nas terras diamantinas e sua relação com as 

demais cidades para o fluxo de pessoas e produtos. Como detalharemos adiante, ao 

longo do período imperial, nos ‘sertões’ de Diamantina também se formaram fazendas, 

com o dinheiro acumulado na mineração, que produziam alimentos, bem como o 

campesinato se formava no seu interior e entre as mesmas. Em relação à 

comercialização de alimentos, em 1890 foi instalado o Mercado Municipal, que era 

administrado pela municipalidade189. Era, principalmente, para lá que se dirigiam os 

tropeiros ao chegarem à cidade para a população ter acesso direto aos alimentos 

(BORSAGLI e MEDEIROS, 2014).  

                                                           
189 “A situação do mercado diamantinense de produtos alimentares tornou-se explosiva na década de 

1870, em decorrência da grave crise da mineração. A queda brusca do preço internacional das pedras 
preciosas provocou imediata retração na renda regional. Com muito menos dinheiro disponível no 
bolso, os moradores de Diamantina começaram a criticar o modo como funcionava, na cidade, o 
comércio de gêneros de primeira necessidade. E passaram a exigir da Câmara Municipal tomar 
providências para evitar a ação dos atacadistas, capazes de provocar altas repentinas nos preços dos 
mantimentos (...). Finalmente, os camaristas de Diamantina resolveram agir, como reivindicava há anos 
o povo da cidade. Trataram de instituir o Mercado Municipal, no ano de 1890 (...). Ação que foi mais do 
que simples resposta a reivindicações populares contra açambarcadores, porque representou a 
institucionalização e o controle do principal espaço de comercialização de mantimentos da cidade, bem 
como a fiscalização dos tropeiros e comerciantes (inclusive para fins de arrecadação fiscal) num 
contexto de busca da ordenação racional dos lugares e das funções urbanas” (MARTINS, 2010, p. 09-
11). “O movimento crescente do comércio no Mercado Municipal, na virada do século XIX para o 
século XX, refletiu significativamente na composição das rendas auferidas pela cidade de Diamantina” 
(idem, p.15). 
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Apontamentos sobre a apropriação privada da terra – sesmarias e datas  

 

Inicialmente, é importante esclarecer que havia, segundo Carrara (2007), duas 

formas distintas de concessão “de terras”, no período colonial na área das minas: as 

sesmarias e as datas minerais, cujos registros e controle eram específicos para cada 

atividade190. Após 1891, a titulação das terras públicas mineiras ficou a cargo do estado 

de Minas Gerais e as datas/lavras a cargo da União, com órgãos federais específicos, 

conforme detalhado anteriormente (a partir de1935).  

Entretanto, durante o período colonial, não havia concessão do solo e do subsolo 

de forma separada, mas sim de “terras” para uso agropecuário (sesmaria) e de “terras” 

para exploração mineral (datas). Isso significa dizer que tanto num caso, como no outro, 

a Coroa detinha o monopólio e concedia a exploração aos “particulares”, sendo que, 

conforme visto, ela própria assumiu a exploração dos diamantes entre 1771 e 1822. 

Porém, a emissão de ambas as concessões dava-se por institucionalidades distintas.  

A esse respeito, Toledo (2008) afirmou, em sua análise sobre a Bahia, ter havido 

conflitos entre sesmeiros já instalados nos ‘sertões’ e mineradores – vale dizer, entre 

dinheiros concorrenciais pela territorialização das ‘minas’. Assim, a administração real 

colocou-se a organizar as posses das minas – datas minerais concedidas pelo Guarda-

mor de cada mina, o que também vigorou inicialmente nas terras diamantinas. No caso, 

a posse da mina, inicialmente, era cedida ao descobridor, como direito inalienável, 

desde que o mesmo fosse capaz de explorar e defender a mina.  

                                                           
190 Segundo Carrara (2007), no caso das datas para exploração mineral, as “terras minerais foram 

inicialmente concedidas pelos guarda-mores, lançadas em livros próprios, alguns dos quais compõem a 
Coleção dos Contos de Ouro Preto” (p.150). A partir de 1724, passaram a ser controladas pela Câmara 
Municipal de Sabará (documentos atualmente disponíveis no Arquivo Público Mineiro e Arquivo da 
Casa Setecentista de Mariana). Já as sesmarias concedidas em Minas Gerais até meados do século 
XVIII, como visto, foram organizadas e publicadas em sua grande maioria pela Revista do Arquivo 
Público Mineiro (atualmente com acesso público por meio digital, contendo os Registros Paroquiais 
feitos até 1876), na “Repartição Especial das Terras Públicas (1850-1876)”. Entretanto, segundo Carrara 
(2007), a lista de relação das sesmarias concedidas no norte [e nordeste] da atual Minas Gerais, 
constantes do códice 155 do Arquivo Nacional, ainda não foram incluídas em nenhum catálogo. Carrara 
(2007, 168) ainda afirmou que, “antes das concessões do governo da Capitania de Minas, o governo da 
Bahia distribuiu terras nos vales dos rios Jequitinhonha, Verde e Doce”; e acrescentou que, passados 16 
anos “um grupo de paulistas recebia cada qual 4 léguas em quadra nos sertões do rio Pardo e Doce”. 
Isso porque, como visto, esses ‘sertões’ pertenciam à capitania da Bahia. Portanto, há dificuldades em 
se verificar, nos arquivos públicos nacionais e estaduais, a totalidade das sesmarias concedidas. Porém, 
importa ressaltar que, aquele que se diz proprietário tem que apresentar a respectiva documentação 
legal, visto que a propriedade deriva da concessão documentada, cuja cópia o proprietário detinha. 
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Entretanto, uma vez feita a demarcação do Distrito Diamantino, os trabalhos 

analisados apontaram que prevalecia o interesse da Coroa para a mineração, quando da 

ocorrência de jazidas nas terras diamantinas de Minas Gerais, envidando considerável 

esforço para o controle e a exploração, inicialmente por meio dos contratos e 

posteriormente via Real Extração. Em ambos os momentos a Coroa lidou com os 

“particulares” já instalados, que pressionaram pelo arrendamento de escravos de sua 

propriedade.  

Ao mesmo tempo, a atividade da mineração limitava-se aos depósitos de minerais, 

sobretudo aluviares, com produção agrícola desenvolvida no interior da Demarcação 

Diamantina, conforme os apontamentos acima elencados e a análise feita por Carrara 

(1999) quanto ao período de 1674 a 1739, a qual identificou concessões de sesmarias 

nas terras diamantinas, identificando a presença de fazendas com pecuária, cultivos, 

engenhos e escravos. Em relação à apropriação territorial nessas áreas das ‘minas’, o 

autor chamou atenção destacou que: 

 

(...) há que se considerar um fato fundamental: as concessões 
sesmariais têm um significado distinto nas ‘minas’ (...) e nos 
currais [sertões]. Nas primeiras as sesmarias foram instrumentos 
secundários de legitimação da propriedade, visto que a 
velocidade com que as terras eram compradas e vendidas 
diminuíam a necessidade de recursos às petições. O ritmo da 
mudança dos proprietários das terras ocupadas se dava em grau 
máximo devido à máxima circulação de moeda (ouro em pó) 
nessa região. (...) Certamente nos notariados de Sabará e do 
Serro encontramos registradas operações de compra e venda de 
fazendas de criar nos sertões norte-mineiros. Mas seu número é 
muito menor do que o verificado nas ‘minas’. Daí o lugar 
diferente ocupado pelas sesmarias nessas regiões: elas 
consolidavam um domínio mais duradouro, na falta de outros 
instrumentos legais, como escrituras de compra e venda 
(CARRARA, 1999, p. 11, grifos nossos). 

 

Uma primeira questão a destacar diz respeito à existência de compra e venda de 

terras, com registros documentais que confirmavam essa operação, num regime cujo 

monopólio régio permitia concessões e não a privada da terra para qualquer fim. Ou 

seja, a lógica privada se fazia presente, mesmo sem amparo jurídico, e as sesmarias 

sequer acompanhavam a velocidade das transações ocorridas. Nesse sentido, Carrara 

(1999) afirmou que as sesmarias nas ‘minas’ devem ser consideradas como “garantias” 

de posse já lançadas ou de terras já compradas, sendo que no caso de terras obtidas 
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mediante compra era comum: “os peticionários alegarem indistintamente ora o título de 

primeiro povoador (...), ora o ter comprado a terra de um primeiro ocupante” (p.10). O 

autor ressaltou que houve lançamento de posses na apropriação territorial nas ‘minas’, o 

que as concessões sesmariais imediatas ou posteriores vinham legitimar.  

Segundo o autor, teria havido, portanto, um “mercado de terras” no interior das 

áreas delimitadas como distritos minerais, dada a circulação monetária e o grande 

afluxo de população interessada nas jazidas, chegando a considerar que a propriedade 

de escravos se estabeleceu com relativa independência da propriedade fundiária, tendo 

as sesmarias se tornando “instrumentos menores de acesso à terra” (CARRARA, 1999, 

p.11). Dito de outra forma, a lógica capitalista realizava-se mesmo sem a forma jurídica 

de concessões autorizar, visto que o período analisado pelo autor era anterior ao 

monopólio dos contratos e da exploração direta das jazidas de diamantes pela Coroa.  

A esse processo o autor considerou como “propriedade privada [da terra] do ponto 

de vista econômico” (idem, p.12). Isso faria sentido se, dada a dinâmica de acumulação, 

a terra estivesse escassa, ou o recurso mineral que nela continha, a ponto de obrigar o 

pagamento de renda pela utilização de seu potencial de produção diferencial 

capitalizado pela taxa de juros corrente, que definisse a existência de preço referente a 

renda que ela proporcionasse191. Ao mesmo tempo, a propriedade privada da terra 

pressupõe, na perspectiva de Marx, o monopólio de dispor de determinadas partes do 

globo como esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as outras 

pessoas – o que não estava em questão na colônia. Além disso, era necessário mobilizar 

trabalho para se produzir, e isso se dava na mineração, sobretudo, por meio do trabalho 

escravo. Juntas, a “compra de terras” e a de escravos, elevavam o dinheiro exigido para 

entrar nessas terras, somadas à capacidade de manter o poder sobre tais domínios com o 

uso de violência.  

Porém, não se tratava de uma propriedade privada da terra, visto que a Coroa 

passou a exercer seu monopólio quando definiu a exploração de diamantes por contratos 

ou ela mesmo explorando diretamente - monopolização da exploração. Ou seja, o que se 

tinha, portanto, era a burla da lei, sendo que esse “mercado” de terras teria que se dar de 

forma ilegal, tendo por base de preço o controle até então de seu monopólio e não a sua 

renda - já que esta, no caso dos metais preciosos e das pedras, não era condicionada pela 

propriedade privada da terra, mas sim pelo excedente proporcionado pelo preço de 

                                                           
191 Conforme apontamentos de Marx, em O Capital, sobre as rendas diferenciais e o preço de terras. 
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monopólio das terras passíveis de mineração192. O que estava em questão, portanto, era 

a territorialização do monopólio do uso da terra, valendo-se tanto do uso de violência 

nesse processo de apropriação territorial, quanto da burla da lei, com transações 

comerciais e arrendamentos entre “particulares” concorrenciais à revelia das leis Reais. 

Ocorria, portanto, a lógica de apropriação territorial dominial, apontada por Faoro 

(1991), diretamente articulada à subordinação do trabalho escravo, até porque a 

concessão de terras era condicionada ao número de escravos do qual dispunha o 

proprietário, e mesmo, em parte, o trabalho de “homens livres pobres” ou 

“desclassificados”. 

Um segundo aspecto a ser destacado era a presença, nessas áreas das ‘minas’, das 

“fazendas mistas” (PAULA, 2000), o que leva a indagar se um fazendeiro buscaria 

concessão de data ou de sesmaria da área sob seu domínio, visto que desenvolvia as 

duas atividades, ambas com mão de obra escravizada193. Machado Filho (1980) 

ressaltou, ainda, o lapso temporal entre a descoberta do diamante (1714), sua 

oficialização à Coroa (1726), sendo que a petição de sesmaria concedida no Distrito 

Diamantino (1719) ocorreu onde posteriormente se realizou exploração mineral, com 

indicativos do uso da concessão fundiária como mecanismo de controle do fragmento 

territorial para futura exploração mineral.  

Nessa perspectiva, era possível que tivesse havido uso de sesmaria para 

apropriação territorial nas minas, com posterior exploração mineral conjugada ou não 

com atividade agropecuária. Isso poderia viabilizar tanto o livre acesso às jazidas, como 

torná-la equivalente de reserva de valor a ser explorada, ou mesmo comercializada, 

posteriormente. Afinal, na prática, nas “fazendas mistas”, essas atividades, além de 

controladas pelo mesmo “fazendeiro-minerador”, estavam sendo produzidas lado a lado,  

seja antes ou depois dos monopólios e mesmo durante, por meio de jazidas clandestinas.  

Já no fim do regime de concessão sesmarial, a terra passou para a apropriação 

privada, mas a concessão minerária continuou existindo, à exceção de um curto período 

em que as jazidas foram apropriadas privadamente. Tinha-se, portanto, a aparência de 

                                                           
192 Conforme apontamentos de Marx no volume V de O Capital, que tratou de terrenos destinados à 

mineração. 
193 Lembrando que, conforme descrito por Guimarães e Reis (2007, apud Leite, 2010, p.121), como 

resposta às dificuldades iniciais de abastecimento das povoações das ‘minas’, por volta de 1700, houve 
uma exigência da Coroa, para as concessões de sesmarias nessas áreas, de que fossem ocupadas com 
gado e cultivos, devendo-se: “cultivar a terra no período máximo de três anos, já que no caso contrário, 
perderia a posse dela”. 
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propriedade privada da terra, mas era o escravo, como equivalente de capital, que 

continuava a viabilizar a acumulação de dinheiro nessas terras. 

Portanto, a apropriação territorial era necessária para se alcançar tal objetivo e os 

“particulares” podiam se valer de ambos os mecanismos de concessão – sesmarias e 

datas – com presença de compra e venda de terras legitimadas, ou não, por sesmarias 

dada a velocidade dessas transações, que ocorria debaixo dos olhos da Coroa, que lá 

estava presente com todo seu aparato. A nosso ver, compreender tal lógica de 

apropriação territorial nessas áreas aponta, desde então, para a necessidade de a análise 

fundiária e minerária dar-se de forma relacionada. Afinal, a partir de 1850, a terra 

tornou-se “cativa” e o subsolo continuou dependendo de concessão estatal no século 

XX e XXI. Essa separação, solo privado e subsolo estatal -, passou a sobrepor interesses 

privados e leis diferenciadas, que exigem anuência ao proprietário do solo para 

exploração do subsolo e mesmo sua indenização, além do imposto incidente sobre a 

mineração.  

Diante da dualidade da relação solo/subsolo, propriedade/concessão, tal 

cruzamento mostrou-se necessário também para a compreensão das dinâmicas 

territoriais em contextos recentes, bem como para a importância de se compreender a 

formação da propriedade privada da terra nessa área e os efeitos daí decorrentes – tema 

sobre o qual aprofundaremos no Capítulo 05 deste trabalho. Em que pese, como visto, 

que as sesmarias também foram objeto de burla à lei, tanto com relação às 

autodeclarações, quanto nas imprecisões dos limites e mesmo na posterior confirmação 

das mesmas (CARRARA, 2007; COSTA, 2017).  

Esse aspecto, somado à não concessão de terras para os camponeses, no período 

colonial e mesmo no imperial, apontam também os limites de uma análise feita somente 

a partir desses documentos para a compreensão das dinâmicas territoriais da época em 

sua totalidade, ainda que sejam de grande valor para estudos históricos. Ressalte-se que 

a documentação histórica desse período, nas terras diamantinas, é farta em elementos 

voltados à mineração, que era, afinal, o maior interesse dos europeus que lá 

territorializavam e que produziram esses documentos. Por outro lado, deve-se levar em 

conta o silenciamento dos subordinados e subalternizados, que se territorializavam nas 

“brechas” das ‘minas’ e dos ‘sertões’.  
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2.3.5 Transformações recentes nas terras diamantinas quanto às dinâmicas de 

acumulação  

 

 

Em relação à mineração, segundo Borsagli e Medeiros (2014), o momento de 

superprodução foi no século XVIII, seguido de crise no século XIX e posterior 

estagnação. Por outro lado, Diamantina tornou-se, da segunda metade do século XIX até 

as primeiras décadas do século XX, um dos mais importantes centros de comércio e 

indústria de Minas Gerais, expandindo sua influência por todo o Norte mineiro194. O 

período mercantilista já havia acabado, embora ainda houvesse maciça presença na 

cidade de produtos estrangeiros, em sua maioria ingleses. Diamantina tornou-se então 

entreposto comercial para a área leste, que havia sido colonizada posteriormente, 

escoando seus produtos até o porto de Santo Hipólito, no vale do Rio das Velhas. Além 

disso, o “isolamento” das terras diamantinas proporcionou fortalecimento do mercado 

regional, protegendo-o da concorrência externa, mas, assim como em outras partes do 

estado, o capital estrangeiro fazia-se presente também na cidade de Diamantina. 

Foi também no início do século XX que, devido à pressão local pela necessidade 

de um melhor escoamento de mercadorias, teve início a construção de um ramal 

ferroviário até a cidade de Diamantina. Inaugurado em 1914, o ramal viabilizou uma 

nova fase de comunicação da cidade com os centros mais importantes do estado, 

facilitando o escoamento de mercadorias oriundas de todo o Norte de Minas e Alto 

Jequitinhonha (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). Esses novos caminhos viabilizaram, 

portanto, o fluxo de mercadorias entre Diamantina e outras partes do estado, permitindo 

dinâmicas as de acumulação pelo capital comercial, o que incluía o comércio de 

diamante e ouro com outros estados195.  

Por volta dos anos 1930, de acordo com Borsagli e Medeiros (2014), Diamantina 

sofreu estagnação econômica, com emigração de parte de sua população para regiões 

                                                           
194 Segundo Martins, a cidade distribuía para todo o norte de Minas: “(...) tecidos, objetos de luxo, 

ferragens, louças, fumo, sal, querosene, cerveja, vinho, máquinas de costura, etc. Recebia produtos 
agrícolas, carne seca e toucinho, aguardente e rapadura, utensílios e ferramentas de ferro, algodão, etc.” 
(MARTINS, 2003, p. 287).  

195 No início do século XX, o comércio local fazia negócios com os comerciantes do Rio de Janeiro e de 
Belo Horizonte, além de compra de ouro e diamantes para revender. As grandes casas comerciais de 
Diamantina estavam presentes em toda a região, fazendo diversas transações comerciais com os 
pequenos e médios estabelecimentos então existentes. A cidade, em 1925, era uma das dez maiores 
cidades em número de estabelecimentos comerciais, ficando atrás apenas das cidades ligadas à 
economia mineira da República Velha (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). 
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mais ao sul, que se industrializavam em ritmo acelerado e necessitavam cada vez mais 

de mão de obra. A concorrência com mercadorias produzidas em outras áreas 

industriais, que antes quase não se faziam presentes na cidade, passou a ser cada vez 

mais crescente e as indústrias têxteis de Diamantina e arredores acabaram tornando-se 

obsoletas, sem condições competitivas.  

Além disso, conforme os autores, em meados do século XX, a abertura de 

rodovias diminuiu o tempo de chegada das mercadorias aos centros de comércio, 

permitindo também o fluxo de mercadorias entre diversas cidades antes não conectadas. 

Isso levou, na década de 1950, à perda da liderança comercial que Diamantina tinha 

com relação ao norte e nordeste do estado de Minas Gerais, pois as principais rodovias 

abertas ligaram-nas diretamente aos eixos Rio-São Paulo, fazendo com que o 

fornecimento de mercadorias não passasse mais pela cidade como ocorria 

anteriormente. No início dos anos 1960, Montes Claros destacou-se como polo 

industrial e comercial norte de Minas Gerais, o que se acentuou nos últimos anos e 

diminui ainda mais a relevância (comercial e industrial) de Diamantina para essa porção 

do estado (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014).  

A cidade manteve sua economia ancorada no “garimpo” (diamantes e ouro), na 

agropecuária e no comércio, o qual teve sua área de atuação bem reduzida, e a 

continuou migrando para outras áreas (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). A partir de 

1960, houve industrialização no campo diamantinense concretizada por meio de 

extensos monocultivos de eucalipto voltados, sobretudo, à produção de carvão vegetal 

para alimentar a siderurgia mineira do Vale do Aço, assim como na mineração de 

diamantes, com o uso de dragas fluviais instaladas às margens do rio Jequitinhonha por 

grandes empresas, entre outros maquinários que passaram a ser utilizados na atividade 

(MONTEIRO, 2011). 

Ao mesmo tempo, a elite comercial buscou responder às transformações em curso 

no país, que mudaram as dinâmicas de acumulação do capital, fazendo da cidade polo 

de serviços, contando com a instalação de um aparato administrativo estatal para a 

chamada “região de planejamento Vale do Jequitinhonha” (SERVILHA, 2015).  Além 

disso, quando o diamantinense Juscelino Kubitscheck (JK) foi governador do estado 

(1951-1955), viabilizou a instalação, na cidade, de uma faculdade estadual de 

odontologia (em 1953), tornada escola federal (em 1960)196 quando ele era presidente 

                                                           
196 Disponível em: http://portal.ufvjm.edu.br/a-universidade (acessado e abril de 2019). 
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(1956-1961). Ainda hoje tem-se a presença de autarquias e secretarias estaduais de 

atendimento ao Vale do Jequitinhonha em Diamantina e não na área central do vale, que 

fica na cidade de Araçuaí, exigindo deslocamentos extremamente longos para todos 

aqueles que demandam tais serviços. Ao mesmo tempo gera fluxo de pessoas 

diariamente ao “polo regional” estatal do Vale do Jequitinhonha, além de empregos aos 

moradores locais. 

Acerca da mineração, Machado Filho (1980) afirmou que, na segunda metade do 

século XX, havia os “latifundiários de lotes”, que engoliam “os pequenos proprietários 

de lotes” (entendidos aqui como direitos minerários), ficando a situação cada vez mais 

difícil para os “faiscadores”, por exemplo. O autor também identificou a ocorrência de 

especulações nos percentuais de renda da produção exigidos pelos “proprietários” do 

direito minerário, bem como a subordinação dos trabalhadores/mineradores com 

contratos “de boca”. O autor destacou que esses “proprietários” do direito minerário de 

uma área, ao verem uma lavra/lote ter sua produção elevada, suspendiam o “serviço” e 

dispensavam a todos os trabalhadores sem explicação ou responsabilidade alguma197.  

Ou seja, a oligarquia da mineração se formou pela acumulação através do 

arrendamento de escravizados sob o regime de concessões de datas, no período colonial 

e imperial; apropriou-se das lavras, em determinado período do império, sob bases de 

trabalho escravo; voltou a se valer das concessões de exploração minerária na república, 

com a exploração do trabalhador não assalariado. Assim, o trabalhador 

                                                           
197 Em campo identificamos que, atualmente o termo “garimpeiro” pode ser empregado para denominar 

qualquer um que trabalhe no “garimpo” (ou “serviço”) sem conotação criminosa, embora sejam, em 
muitos casos, explorações não legalizadas. Em geral, o “garimpeiro” trabalha para algum “dono da 
bomba” (o que significa ser o proprietário dos meios/equipamentos de exploração e detentor do direito 
minerário em exploração - ou alguém que negociou com o detentor do direito minerário em questão, 
quando este está legalizado frente aos órgãos federais de controle). Geralmente, o “dono da bomba” é 
responsável pelo combustível das bombas motores e também pelo fornecimento da 
“despesa”/alimentação para a turma de garimpeiros (em torno de 10-12 indivíduos por bomba). A 
“apuração” é dividida com percentuais previamente acordados entre as partes. Mas, geralmente, se o 
“dono da bomba” for o detentor do direito minerário, ele fica com 50% da produção; se ele não for, há 
variações, pois o detentor exige, em geral, sua renda de pelo menos 30% da “apuração”. Ou seja, 
legalizado ou não, o capitalista é proprietário ou tem o domínio por concessão dos meios de produção 
envolvidos. Há ainda que se considerar o caso de a terra pertencer a outro proprietário, o que exige 
também percentual da apuração. 
O “faiscador”, por sua vez, continua sendo aquele que trabalha livremente, para si com seus braços, 
(FURTADO, 1974), via de regra de forma manual, ou com equipamentos de menor potência, e ilegal 
perante a legislação mineral e ambiental. Alegam que o acesso ao direito minerário não lhes é viável e 
que o custo de tais exigências também não é viável, já que a “sorte” pode vir ou não, conseguindo, em 
geral, renda apenas para o sustento da família. Nessa exploração, outros membros da família podem se 
envolver na produção, incluindo os filhos jovens. Em muitos casos esta atividade não é a única da 
família de “faiscadores”; já o “garimpeiro”, em geral, refere-se ao sujeito que está subordinado ao 
“dono da bomba”. Ressalte-se que tais condições possam ser vivenciadas pelo mesmo sujeito de forma 
alternada. 
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garimpeiro/mineiro passou também a assumir também os “riscos do negócio” por meio 

do trabalho informal, recebendo por percentagem da produção. Além disso, o direito de 

concessão passou a ser também meio de especulação, nesse caso especulação minerária. 

Reitere-se que, segundo os autores, ao longo do tempo, a mineração de diamantes esteve 

sempre acompanhada de clandestinidade na produção e do contrabando na 

comercialização das pedras, contando com redes de corrupção e violência (FURTADO, 

1996, 2003; PAULA, 2000; MARTINS, 2008, 2012). Portanto, esses casos referem-se, 

a nosso ver, a uma acumulação por grilagem mineral seguida de evasão de divisas. 

Entretanto, como nosso foco de análise na pesquisa é outro, não aprofundaremos 

aqui o tema. O que cabe destacar, a partir dos trabalhos de campo, é que os camponeses 

e quilombolas que se autodenominam “apanhadores de flores” e vivem próximos à 

cidade de Diamantina, onde se concentra a exploração de diamantes, são em geral 

moradores de comunidades agrárias, com terras ancestrais, onde cultivam, criam e 

coletam para garantir sua reprodução sociocultural. Mas, em busca de ampliar renda 

monetária, eles também podem se sujeitar à tal subordinação, como relatou Shanin (slp) 

sobre os camponeses que se deslocam em certos momentos para trabalhar em áreas de 

mineração.  

Em campo, as colocações a esse respeito foram variadas: entre os que se 

subordinam ao “dono da bomba” ou ao “dono do garimpo”, foi recorrente referirem-se a 

essa condição como uma exploração; já os “faiscadores”, apontam que essa condição 

garante maior autonomia, ainda que ressaltem depender de “sorte”, havendo também 

risco de “prejuízo e perda de tempo”. Houve também, nessas comunidades, sujeitos que 

rechaçaram o “garimpo”, colocando-o como uma “ilusão”, afirmando, com certo 

orgulho, não terem que se “submeter a isso”. Parece haver, ainda, um julgamento moral 

acerca da atividade, principalmente colocado por mulheres, que afirmaram não “gostar 

de garimpo porque dá confusão”. Por outro lado, muitas são as lembranças sobre fatos 

vividos, ouvidos e sobre supostos “tesouros” guardados na ‘serra’. De toda forma, em se 

tratando das comunidades agrárias, nos deparamos em campo com a luta delas para 

manter suas terras comuns e coletivas, afirmando ser esse o “lugar de autonomia” e de 

garantia de alimento e renda, especialmente resultante da venda das flores sempre-vivas, 

que é considerada como: a “renda certa de todo ano”.  

No final da década de 1980, conforme Borsagli e Medeiros (2014), houve queda 

na produção de diamantes, o que afetou a economia local. As pautas ambientais 

impuseram-se à mineração daí por diante, embora a atividade siga presente nas terras 
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diamantinas até os dias atuais. Por outro lado, no curso das transformações, a elite 

vislumbrou possibilidade de acumulação no turismo, na quase tricentenária cidade 

Diamantina. Casarões centenários - testemunhas da ascensão e queda da exploração 

diamantífera - passaram a ser reformados, conservando suas características originais, 

para se transformarem em pousadas e restaurantes. O “conjunto arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico da cidade foi tombado” pelo IPHAN, desde 1938, passando à 

condição de “patrimônio nacional”, e as autoridades políticas buscaram o 

reconhecimento, pela UNESCO, de “patrimônio cultural da humanidade”, o que foi 

alcançado em 1999198.  

Destaque-se aqui que, no século XXI, a economia de Diamantina também se 

mostrou diversificada. A cidade atual tem centralidade na oferta de diversos serviços 

para a região estatal do Alto Jequitinhonha199, com a presença de uma universidade 

federal (ampliada a partir da antiga escola federal), de um instituto federal de ensino e 

incremento do turismo. O município conta, ainda, com empresas de mineração em bases 

industriais (produtoras de manganês, ferro, pedras para construção civil, entre 

outros)200; com o monocultivo de eucalipto, sobretudo, para produção de carvão vegetal; 

fazendas de criação de gado bovino para a produção de carne; produção de espécies 

olerícolas e  a extração mineral de metais preciosos (IBGE, 2010). 

Em termos de ocupação e uso do solo, identificamos o investimento, atualmente, 

em vitivinicultura e queijos artesanais buscando mercados diferenciados associados ao 

                                                           
198 IPHAN, Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/101 (acessado em fevereiro de 

2019).  
“Em 1938, o conjunto arquitetônico do Centro Histórico da cidade foi tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e, no final da década de 90, veio o reconhecimento mundial: 
Diamantina recebe da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Atualmente, Diamantina 
é uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas do país. O casario colonial, de inspiração 
barroca; as edificações históricas; as igrejas seculares; a belíssima paisagem natural e uma forte tradição 
religiosa, folclórica e musical conferem uma singularidade especial à cidade. Disponível em: 
http://diamantina.mg.gov.br/o-municipio/historia-de-diamantina/ (acessado em fevereiro de 2019) 

199 Diamantina é: “polo regional de saúde”, com consórcios intermunicipais para esse propósito; “polo 
educacional”, com a presença de institutos federais de ensino (universidade e instituto tecnológico); 
sede de autarquias estaduais variadas e algumas federais, para atendimento regional; além de “polo 
comercial” para a comercialização de mercadorias variadas. A cidade conta também com uma 
arquidiocese, a estrutura da comarca judicial, sedes bancárias, correios, batalhão militar (policial e de 
bombeiros), tiro de guerra do exército e um presídio. Conta ainda com teatro municipal e conservatório 
estadual de música, além de associações culturais, imprensa e conselhos regionais de profissionais.  

200 Não se pode perder de vista os projetos da indústria extrativa mineral no âmbito do capitalismo 
mundializado e seu poder destrutivo, a exemplo do rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em 
2015, em Mariana (MG), uma estrutura de contenção de rejeitos de mineração pertencente à empresa 
Samarco (joint-venture da Vale e da BHP Billiton) (GONÇALVES et al, 2018). 
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turismo. O município vizinho Serro teve seu “queijo artesanal”201 premiado 

mundialmente, produção esta de base camponesa, e também investiu em turismo, com 

apelo às tradições e ao “patrimônio cultural, arquitetônico e natural”. Nas áreas 

camponesas e quilombolas, ocupando boa parte dos municípios analisados, predominam 

policultivos, criação de animais de forma extensiva em campos de pastagens nativas e o 

extrativismo vegetal de plantas ornamentais (as chamadas sempre-vivas).  

 

As comunidades localizadas na área de nossa pesquisa, no contexto da relação 

“serra-beiras do Jequitinhonha”, nas quais aprofundamos para compreensão da 

reprodução social, foram: Raiz, Vargem do Inhaí e Mata dos Crioulos (todas 

certificadas como quilombolas). O aprofundamento sucessivo, acerca da lógica de 

apropriação e uso das terras, deu-se no Quilombo Mata dos Crioulos (que está 

localizado nos municípios de: Diamantina, Serro, Couto Magalhães de Minas, Felício 

dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto).  

O acesso mais utilizado a esse quilombo dá-se por uma estrada não pavimentada 

com precária manutenção, no interior do município de Diamantina (sua sede está a 60 

Km de distância do início do quilombo), que assumiu a maior parte do atendimento dos 

serviços públicos ao grupo. São pelo menos 139 casas (cadastro comunitário), com pelo 

menos 600 indivíduos. No momento de nossa pesquisa, não havia eletrificação rural no 

quilombo. Havia três escolas primárias, uma igreja cristã evangélica (recentemente 

instalada) e um galpão recém-construído para sediar a associação. O analfabetismo entre 

adultos é uma realidade e apenas quatro jovens da comunidade haviam completado o 

ensino médio, o que demandou longas jornadas diárias até a sede municipal.  

Não havia serviço de transporte público para os adultos e poucos membros da 

comunidade possuíam carros, já motocicleta se via com maior frequência. O uso de 

animais para transporte de pessoas e de carga era constante. Contavam com engenhos de 

cana, casas de farinha de mandioca, criação de animais, quintais em roças em 

policultivo, com a prática de pesca e coleta vegetal variada. Havia notável produção 

                                                           
201 “O valor da tradição, a forma de fabricação e a importância do produto na economia familiar dos 

mineiros levou o IEPHA-MG a declarar o "QUEIJO DO SERRO" como primeiro Patrimônio Imaterial 
de Minas (primeira declaração deste tipo realizada no país, em 2002). Posteriormente, em 2008, o 
produto foi também declarado Patrimônio Cultural do Brasil, pelo IPHAN. Ao redor do queijo foi se 
formando também uma lista de outras delícias que combinam com ele, como a marmelada, a goiabada, 
o vinho e a cachaça. E ainda há outras variedades de derivados do leite produzidos na cidade: meia cura, 
requeijão preto (moreno), manteiga, doce de leite, ricota, mussarela, queijo prato.” Disponível em: 
https://www.serro.mg.gov.br/portal/noticias/0/9/758/QUEIJO-DO-SERRO (acesso em fevereiro de 
2019). 
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agrícola, com compra de poucos gêneros, sendo a soberania alimentar uma estratégia do 

grupo. 

Esses sujeitos têm, na memória coletiva, que “os antigos [alguns de seus 

ascendentes] foram cativos [escravizados]”, mas não têm memória recente sobre 

escravidão. Ao contrário, como em mais de uma conversa os moradores explicaram que 

“a Mata dos Crioulos é uma nação só. É nosso lugar, aqui nós temos liberdade”. Cabe 

ressaltar que na memória coletiva e nas práticas sociais, está a ancestralidade africana e 

indígena, sendo esses sujeitos fruto do encontro entre indígenas e africanos fugidos. A 

invisibilidade foi uma estratégia utilizada por quase três séculos, conforme a memória 

dos mesmos. Ou seja, assim como houve indígenas e africanos escravizados em fuga 

para os sertões, isso se deu também por entre as serras da cordilheira do Espinhaço. 

Durante o trabalho de campo, identificamos também que os moradores da Mata dos 

Crioulos são tidos, por moradores da cidade, como “negros arredios” e “negros brabos”.  

Outro aspecto identificado foi a ausência de título de suas terras e só recentemente 

passaram a se declarar posseiros, com cadastro no INCRA, devido à relação com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Identificamos o uso coletivo de terras, que estão 

sob domínio desse grupo há gerações, com tensões atuais em relação à mineração 

(manganês e outros) e parques estaduais criados sobre parte de seu território. Os 

quilombolas rechaçam essas “invasões”, que é como as consideram, e lutam 

cotidianamente contra as normas impostas, como explicaram: “aqui é o nosso lugar e 

vamos lutar pra manter nossa liberdade”.  

“Liberdade” foi uma palavra que ouvi constantemente na convivência com esses 

sujeitos, que lutam contra a subordinação e o território significa, para eles, a 

possibilidade de concretização dessa “liberdade”. Entretanto, no contexto atual, não há 

mais como se valer da invisibilidade, o que os obrigou a entrar em luta contra as 

violentas tentativas recentes de desterritorialização. A desterritorialização, nesse caso, 

corroborando Haesbaert (2007), não se fundamenta tanto na exclusão do acesso à terra 

enquanto meio de produção, mas sim em um nível simbólico-cultural que expressam as 

referências territoriais de sua cultura. Ou seja, essa realidade se aproxima do que o autor 

considerou para os indígenas, em que o território é, ao mesmo tempo, espaço de 

reprodução física e de referências simbólicas, o que possibilita a manutenção de sua 

identidade cultural, tendo nesses casos a experiência total do espaço.  
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Registramos aqui, que, conforme descrito anteriormente, durante as travessias 

desta pesquisa, fizemos, num primeiro momento, visitas a várias comunidades, e, num 

segundo, o aprofundamento por um ano nessas localidades. Nesse trajeto, conhecemos a 

situação de um quilombo que viveu escravidão infantil por dívida até, 

aproximadamente, 1960 (membros ainda vivos relatam em detalhes as violências 

vividas sofridas na infância). Assim como, houve operação em 2011de libertação de 

trabalhadores em condição análoga à de escravidão, em áreas de mineração, no 

município de Diamantina202.  

Embora isso demande outros trabalhos de pesquisa, que não esta, registramos aqui 

que nossas vivências mostraram que nenhuma sociedade que viveu a escravidão 

transforma as relações sociais de forma veloz, e que os descendentes daqueles 

escravizados se encontram em condição subalterna (SPIVAK, 2010) também na rica e 

desigual sociedade diamantina do século XXI. 

Se, no ‘sertão’, as comunidades estão nas “brechas” das fazendas, na ‘serra’, os 

quilombos estão nas “brechas” das fazendas e da mineração – ambos pressionados 

atualmente também pela face moderna, oposta e complementar do capital: a natureza 

produzida. Nessas “brechas”, as comunidades agrárias desenvolveram uma construção 

social, política e econômica, com lógicas culturais diferenciadas de territorialização: as 

terras comuns e coletivas. Ao longo do tempo/espaço, essa construção atravessou 

adversidades e se transformou, expressando particularidades na totalidade das 

dinâmicas territoriais contemporâneas no campo brasileiro em movimento. A 

compreensão dessa realidade, como processo, foi o alvo de nossas reflexões nos 

capítulos que se seguem. 

 

 

                                                           
202 “Operação Senzala flagra extração ilegal de quartzo e trabalho escravo em Diamantina, publicado: 

06/04/2011 15h24, última modificação: 23/12/2017 01h29: Uma operação policial deflagrada nesta 
semana em Diamantina (MG) apreendeu 375 toneladas de quartzo leitoso peneirado e flagrou 31 
trabalhadores em situação semelhante à de escravidão. A operação aconteceu no distrito de Senador 
Mourão, área que está localizada no entorno do Parque Nacional das Sempre Vivas, no interior das 
fazendas Dom Bosco e Estoque. A operação Senzala, que começou na última quinta-feira (31) e 
terminou nesta quarta-feira (6), foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e 
Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o Departamento Nacional de Produção Mineral e o 
Instituto Chico Mendes. Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio-
Ambiente e Patrimônio Histórico, responsáveis pela operação, verificaram que no local era extraído 
cerca de 2.000 toneladas por mês de quartzo – vendido a R$ 40,00 a tonelada – o que danifica áreas 
consideradas de preservação permanente. Segundo a PF, os responsáveis não estavam no local no 
momento da ação, mas foram indiciados” (PF, 2011). Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2011/04/operacao-senzala-flagra-extracao-ilegal-de-
quartzo-e-trabalho-escravo-em-diamantina (acessado em fevereiro de 2019). 
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2.4 Nas fronteiras entre a “serra” e os “sertões” – considerações sobre a ação 

política conjunta desses sujeitos 

 

 

Na memória coletiva desses grupos, sempre houve interação entre as comunidades do 

“sertão” e da “serra”. Como também a relação entre essas localidades com aquelas 

localizadas nas “beiras do Jequitinhonha”, em décadas recentes, ocorria nas trocas de 

produtos (bois levados do ‘sertão’ para comercialização) e no deslocamento para o 

trabalho (ida ao ‘sertão’ para abertura de área nas grandes fazendas). Por outro lado, 

nessa porção da calha do rio Jequitinhonha, as “beiras”, identificamos um “corredor” 

quilombola, com fluxo de pessoas e comunicação entre eles, chegando a referência da 

“serra do batuque”, como local de encontro entre eles.  

Os fluxos e contra-fluxos de diversas ordens (mercadorias, pessoas, sentidos 

atribuídos, relações de poder político-econômica, entre outros), ocorridos entre esses 

grupos, ao longo do tempo/espaço, nos permitiram compreender a gênese desses grupos 

nas fronteiras entre as minas e os sertões do norte e nordeste de Minas Gerais – de 

forma relacional e em transformação. Nesse sentido, em termos das comunidades 

agrárias, duas dinâmicas atuais são marcantes: as relações de parentesco e de 

proximidade entre as comunidades localizadas sobre a “serra” e as do “sertão”, ou a 

dualidade “serra-sertão”; e a dinâmica dos quilombolas localizados na calha do rio 

Jequitinhonha, da nascente sobre a “serra” até as margens ou “beiras do Jequitinhonha”, 

na divisa dos municípios de Diamantina e Olhos D’Água.  

Se outrora as dinâmicas de comercialização eram estabelecidas pela via ‘sertão’-

Jequitinhonha, ou pelos casamentos da “serra” com o “sertão”, que continuam a 

acontecer, no atual contexto, essa relação não é mediada somente pelos produtos e pelo 

parentesco, mas também pela ação política. Atualmente, comunidades agrárias desses 

três recortes territoriais (‘sertão-serra-beiras do Jequitinhonha’)203 marcam as 

territorializações desses grupos e se articulam em lutas comuns desde 2010. 

A luta comum desses grupos vem se dando, por meio da CODECEX, tendo como 

pauta central a defesa das terras ancestrais constituídas ao longo do tempo/espaço. 

                                                           
203 Ressaltamos que reconhecer essas dinâmicas não é fixar essas realidades, já que há variações dentro do 

agrupamento ‘sertão-serra-beiras do Jequitinhonha’, mas reconhecer a configuração territorial 
identificada, e, que, não por acaso, é destacada pelos sujeitos envolvidos. Além disso, ressalte-se que há 
‘apanhadores de flores’ quilombolas e não quilombolas, o que têm ensejado diversidade interna no 
movimento socioterritorial, lançando mão de estratégias comuns e diferenciadas na arena política. 
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Muitos desses sujeitos não se conheciam antes da criação da CODECEX e passaram por 

um processo de articulação e de sair conjuntamente da “invisibilidade política”. Como 

apontado, outrora essa invisibilidade era necessária à sobrevivência dos fugitivos da 

escravidão. Ao mesmo tempo, os nãos fugitivos da escravidão também estavam, em boa 

medida, invisíveis aos olhos do Estado, tanto em nível estadual e federal. Dessa forma, 

a luta comum nesta comissão foi inicialmente marcada pela negação - ou saída - da 

invisibilidade perante o Estado e a sociedade mais ampla.  

Por um lado, na relação com o Estado, a saída da invisibilidade encontrou 

consideráveis obstáculos, visto que tais sujeitos em luta questionam o planejamento 

estatal, sobretudo do zoneamento ecológico-econômico, que previu parques sobre suas 

terras ancestrais, além de mineração, produção de carvão vegetal e agropecuária. Por 

outro lado, foi necessário sair da invisibilidade também perante outros movimentos 

socioterritoriais do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha (sindicais e ligados à 

Via Campesina, bem como agentes de pastorais católicas), em que houve um 

“estranhamento” seguido de reconhecimento, acolhimento e solidariedade.  

Nesse sentido, a existência desses sujeitos nas fronteiras entre Minas e Gerais, 

faz-se também nas fronteiras das dinâmicas de movimentos sociais camponeses 

territorializados no norte e nordeste de Minas Gerais, estando a “serra” e seus “sertões” 

imediatos fora desse contexto de luta e de visibilidade política “regionais” – tanto do 

ponto de vista do planejamento estatal, como da ação de movimentos sociais 

regionalizados. Como já visto, essas comunidades estão presentes em pelo menos 15 

municípios distribuídos entre três mesorregiões de planejamento estatal e também de 

“bases” regionalizadas de movimentos socioterritoriais. Estão, portanto nas fronteiras 

das “minas e sertões”, das “minas e gerais”, e de “regionais” estatais e da sociedade 

civil organizada. 

No caso da sociedade civil, além de terem sua organização lidando com as 

regionalizações estatais, elas foram ancoradas a partir dos trabalhos das “Comunidades 

Eclesiais de Base” desenvolvidas pelas pastorais da Igreja Católica (sobretudo 

Comissão Pastoral da Terra), nas dioceses que assim permitiram, destacadamente a de 

Montes Claros (Norte de Minas) e de Araçuaí (Vale do Jequitinhonha), após a abertura 

política da década de 1980, tendo sido, em boa medida, a base dos movimentos 

camponeses sindicais e de luta pela terra nessas áreas. Reside aí essa “regionalização” e 

ressalta-se que a Diocese de Diamantina nunca permitiu tal trabalho de base, pelo 
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contrário, assumiu posição conservadora (RIBEIRO, 2010)204. Portanto, ao passo que os 

movimentos do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha já interagiam há décadas, os 

sujeitos políticos da “serra-sertão”, que se levantavam, não eram re-conhecidos.  

Esse estranhamento inicial dos movimentos sociais que já se conheciam, ficou 

evidenciado nas colocações feitas por membros desses movimentos do Vale do 

Jequitinhonha205, que declararam em diferentes ocasiões:  

 

Pra nós do Vale, Diamantina sempre foi a madrasta do Vale, que 
se anuncia como pertencente ao Vale pra pegar políticas 
públicas, que ficam paradas lá só pra eles [de Diamantina]. Mas 
no restante do tempo vira as costas para o Vale se colocando 
sempre virada pra capital [Belo Horizonte], para os poderosos 
políticos. (...) Então, nós nunca imaginávamos que lá, no meio 
daquelas serras de pedra, tinha gente... e um monte de gente, de 
comunidades rurais, um tanto de quilombola (liderança de 
movimento social do Vale, caderno de campo, 2015). 
 

Algo parecido foi colocado por lideranças de movimentos norte-mineiros: 

 

A gente passava pela estrada [de asfalto BH-Montes Claros] e 
via a serra, que a gente sabia que era a serra de Diamantina. Mas 
a gente não imaginava de jeito nenhum que tinha esse povão 
todo nessa serra, esse tanto de comunidade (liderança de 
movimento social do Norte de Minas, caderno de campo, 2014). 
 

Portanto, a luta desses sujeitos, articulados na CODECEX, fez-se em diferentes 

dimensões, tendo, inicialmente, de afirmar sua existência, para conseguir colocar seus 

                                                           
204 De meados da década de 1960 a meados da década de 1980, a ditadura militar reprimiu todas as 

formas de organização popular no país. Após a ditadura, houve grande estagnação econômica dos 
setores industrial e agrícola, com perda da qualidade de vida da população. Por isso, muitos estudiosos 
consideram a década de 1980 como” perdida”. No entanto, esse período foi marcado pelo início de uma 
tomada de consciência, organização e participação popular marcadas principalmente pela ascensão dos 
movimentos sociais, e, do ponto de vista sociopolítico, foi uma década de “ganhos” (GOHN, 2001). 
Com enorme capacidade de pressão e reivindicação, esses movimentos se tornaram cada vez mais 
plurais e passaram a envolver outros temas como as questões dos “negros”, das mulheres, dos 
indígenas, das crianças e do meio ambiente, o que expressa o acúmulo de forças sociais que, represadas 
pela ditadura, passaram a se manifestar. Segundo Gohn (2001), o grande saldo da década de 1980, com 
a abertura política e a redemocratização do País, foi a construção de uma nova racionalidade e uma 
nova postura da sociedade civil no que tange ao direito à participação, ainda que restrita a poucos 
segmentos, como no caso do movimento ecológico e, poder-se-ia acrescentar, do movimento 
agroecológico que também se desenvolveu no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha por meio de 
associações de camponeses/as.. 

205 Destaque-se aí a apropriação da identidade regional que buscou se apropriar da lógica estatal de 
planejamento para os recortes espaciais com vistas a res-significar e disputar os projetos de 
desenvolvimento desencadeados pelo estado no Vale do Jequitinhonha. A esse respeito, ver Mateus de 
Moraes Servilha Quem precisa de região: o espaço (dividido) em disputa (2015). 
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pleitos, e é nesse contexto que formar as alianças, inicialmente com os movimentos 

norte-mineiros, foi de grande importância. Destaque-se que parte dos movimentos 

localizados no atual Norte de Minas já lidava com compreensões e noções atuais que 

permearam a arena política na defesa de direitos, tal qual o conceito de “povos e 

comunidades tradicionais”, uma agenda política presente em legislações federais desde 

o início do século XXI.  

Destacadamente, os geraizeiros do Norte de Minas206 foram os primeiros que 

acolheram os apanhadores de flores sempre-vivas – esses que adentravam pela primeira 

vez a arena política formalizada pelo Estado, em que pesem todas as dificuldades 

enfrentadas, desde linguagens, códigos e assimetriam de que, em geral, valem-se os 

agentes de Estado nos confrontos, ainda colonizadores. A aliança entre esses 

movimentos vem se dando através da Articulação Rosalino Gomes de Povos e 

Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, criada desde 2011, que congrega o 

levante de diferentes povos e camponeses207 e da qual as apanhadoras(es) de flores 

participam desde 2012. As(os) Apanhadora(es) integram ainda o Conselho Nacional de 

Povos e Comunidades Tradicionais desde 2016 (com posse em 2018) e a Comissão 

Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais desde 2017, ambos colegiados oficiais 

junto aos governos federal e estadual, respectivamente, processos sobre os quais 

retornaremos nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Sobre os quais Sandra Helena Costa (2017) desenvolveu tese de doutorado na Universidade de São 

Paulo. 
207 Nome dado em homenagem a um cacique do povo Xacriabá morto por latifundiários do Norte de 

Minas. Além do povo indígena Xacriabá, participam dessa rede os geraizeiros, catingueiros, veredeiros, 
vazanteiros, quilombolas e apanhadores de flores sempre-vivas. 
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