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CAPÍTULO 03 – A REPRODUÇÃO SOCIAL DAS(OS) ‘APANHADORAS(ES) 

DE FLORES SEMPRE-VIVAS’ 

 

 

“A serra é onde a gente pode ser o que 

é...  é onde temos liberdade” 

(Apanhador de flores, morador do “sertão”). 

 

 

Neste capítulo, buscamos compreender a lógica de reprodução social das(os) 

‘apanhadoras(es) de flores sempre-vivas’, de forma abrangente, considerando as 

dimensões que a compõem – cultural, econômica e política. Para tal, analisamos 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 o lugar das flores 

sempre-vivas na economia das famílias, a relação com o mercado e as transformações 

provocadas.  

Cabe destacar que há particularidades nas comunidades agrárias ‘apanhadoras de 

flores sempre-vivas’, as quais ocupam extensa área, com presença de quilombolas e 

camponeses, com variação de contextos no espaço/tempo. Portanto, procuramos 

compreender elementos comuns presentes na lógica de reprodução social desses 

sujeitos, atualmente territorializados nas “brechas” da “serra” e dos “sertões”, no 

encontro das Minas com os Gerais, considerando os planos político e socioculturais.  

Trata-se, assim, de uma ampla gama de comunidades agrárias, ou unidades 

territoriais, localizadas na porção meridional da Serra do Espinhaço em Minas Gerais 

cuja territorialidade se dá na relação serra-sertões adjacentes
208, de outrora, sendo que, na “serra”, em geral, estão localizadas as terras de uso 

comum de cada comunidade, bem como as terras de uso coletivo quando ocorrem. 

                                                           
208 Para as reflexões aqui tecidas, conforme descrito na introdução deste trabalho, valemo-nos de uma 

primeira etapa de trabalho de campo numa área ampla com comunidades agrárias localizadas na porção 
meridional da Serra do Espinhaço, MG. Ao longo de toda a pesquisa, estivemos em 52 localidades, 
sendo 38 comunidades agrárias e 14 distritos rurais em 12 municípios. A isso seguiu-se uma etapa de 
aprofundamento em seis comunidades, enquanto unidades territoriais: Mata dos Crioulos, Vargem do 
Inhaí, Macacos e Raiz, que estão localizadas nas minas de outrora (as duas primeiras nas margens/calha 
do Jequitinhonha e as seguintes sobre a “serra”); e Lavra e Pé-de-Serra, no sertão dos afluentes do rio 
São Francisco. Dessa forma, pudemos abarcar aproximações sucessivas da realidade diversa, sem 
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Abarcou-se, assim, as áreas que os moradores denominam de ‘sertão’, sobre a ‘serra’ e 

nas ‘beiras do Jequitinhonha’209. Além do trabalho de campo, também consideramos 

aportes de outros estudos realizados na mesma área, com dados relevantes para nossa 

análise, incluindo pesquisas econômicas, antropológicas e agronômicas. 

Conforme apontado, anteriormente havia fluxos de pessoas e de produtos entre a 

‘serra’ e os ‘sertões’ norte e nordeste de Minas Gerais. Como visto também, a origem e 

gênese dessas comunidades tem em comum a ancestralidade indígena, com referências 

lusitanas e africanas também marcantes, segundo os processos de territorialização 

descritos no capítulo anterior. Na memória coletiva recente dessas comunidades agrárias 

sempre houve interação entre as comunidades do “sertão” e da “serra”, incluindo, ainda 

hoje, casamentos e relações de parentesco e compadrio. Assim como entre o “sertão” e 

as “beiras do Jequitinhonha”, com a venda de produtos às áreas de mineração, onde 

atualmente se encontram os quilombos com fluxo de pessoas e comunicação, incluindo, 

na atualidade, relações de proximidade e afinidade.  

No atual contexto, essas comunidades agrárias, nos três recortes espaciais, 

marcam as territorializações desses grupos, que se articulam em lutas comuns desde 

2010. Ressalte-se que reconhecer tais dinâmicas não significa fixar essas realidades, já 

que ocorrem variações dentro do agrupamento ‘sertão – serra - beiras Jequitinhonha’, 

mas sim reconhecer a configuração dessa geografia dos ‘apanhadores de flores’ - 

quilombolas e não quilombolas –, entrecortada por fluxos e fronteiras, em que se 

destaca a diversidade interna do movimento socioterritorial, o qual lança mão de 

estratégias comuns e diferenciadas na arena política. Há, portanto, uma configuração 

territorial das unidades territoriais/comunidades e também entre essas 

unidades/diversidades, que lutam conjuntamente pelos comuns – enquanto formação 

social e cultural de apropriação do mundo material210. 

Ao mesmo tempo, a lógica de apropriação territorial que envolve as terras 

ancestrais e os elementos nelas territorializados (como água e biodiversidade), ancora a 

luta conjunta frente ao capital mundializado. Devendo-se ter em conta que o que está 

em análise é o movimento dialético da sociedade moderna, produtora de mercadorias, e 

o desenvolvimento da formação econômica-social como um processo histórico-

                                                                                                                                                                          
objetivo de amostragem representativa, mas sim de compreensão das territorialidades identificadas 
previamente em campo. 

209 O ‘sertão’ está na face ocidental do Espinhaço, a ‘serra’ compreende as cotas elevadas da cordilheira, e 
as ‘beiras do Jequitinhonha’ referem-se às suas margens e proximidades na face oriental. 

210 Aproximando-se das definições de Acselrad (2004). 
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materialista que se realiza segundo conjunturas diferenciadas. Assim como, a 

compreensão da existência de relações entre economia e política, portanto, entre capital 

e Estado e seus aparatos, pois as formas jurídicas têm suas raízes nas condições 

materiais de existência.  

Em nossa análise, buscamos destacar aspectos relacionados à formação social 

forjada numa dada conjuntura, com especial atenção para a formação da estrutura 

fundiária, da apropriação da terra e das relações sociais de produção em 

transformação ao longo do tempo/espaço. Levamos em conta, ainda, as práticas sociais 

e os imaginários sociais construídos, atravessados por intencionalidades, presentes nas 

disputas deflagradas na formação territorial do recorte analisado. Portanto, o exercício 

do poder político-econômico com formas jurídicas decorrentes da apropriação territorial 

ou de formas baseadas em costumes. 

  

 

3.1 A configuração territorial das comunidades  

 

 

As comunidades apanhadoras de flores estão localizadas nas áreas agrárias dos 

municípios, sendo que boa parte está a pelo menos 60 quilômetros de distância das 

sedes municipais. O acesso terrestre dá-se por meio de estradas não pavimentadas, que, 

em geral, chegam até as comunidades situadas no sopé da serra em suas faces ocidental 

e oriental. Já sobre a serra, são escassas as estradas, sendo as travessias intensamente 

realizadas para trabalho nos campos ou para realizar deslocamentos mais curtos até 

outras comunidades vizinhas, “do outro lado da serra”, comumente feitas com o uso de 

animais e mesmo a pé.  

Recortadas por muitos rios, algumas dessas comunidades não contam com pontes, 

valendo-se, também, do uso de canoas para atravessar os rios maiores na época das 

águas, para acessarem a sede dos distritos rurais (assim nominadas as vilas urbanizadas, 

que agregam/centralizam serviços e pequeno comércio para certo número de 

comunidades agrárias) ou das sedes municipais onde se concentram os serviços e 

comércio. Além do uso de veículos motorizados, o uso de animais para o transporte de 

pessoas também é frequente em toda a serra, seja para visitar familiares e vizinhos, seja 

para chegar até distritos e sedes municipais. 
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Cabe destacar que a maioria dos municípios cujo território envolve essa porção da 

Serra do Espinhaço, aqui analisada, tem sua sede situada nas proximidades do sopé da 

serra (próximos às suas faces ocidental e oriental), sendo poucos os com sede sobre a 

serra (caso de Diamantina, Presidente Kubitscheck, Datas e Gouveia). É recorrente que 

a divisa entre os municípios se dê no cume da serra, o que leva a situação de uma 

mesma comunidade “pertencer” a mais de um município, demandando negociações 

intermunicipais quanto às responsabilidades de infraestrutura e serviços a tais grupos. 

 

  

Fot. 03: Travessia de rio nas partes baixas para 
chegar à casa de parentes na época das águas 

(Fonte: a autora). 

Fot. 04: Subindo a serra com uso de cavalos 
em estradas que veículos não percorrem 

(Fonte: a autora). 

 
 

As comunidades211 agrárias da área analisada estão em áreas territorializadas por 

grupos de descendentes e parentes que conformam famílias, nucleares e extensas212. Há 

                                                           
211 Entendidas como unidade territorial construída a partir das relações sociais que ali se territorializaram 

numa área delimitada. Também é formada pela identidade territorial (BOMBARDI, 2004), 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.  

212 Aproxima-se de Woortmann (1994), para quem o padrão familiar relaciona-se ao sistema de 
parentesco. Dessa forma, o conceito de família nuclear só tem sentido como unidade de parentesco, ou 
como núcleo de um sistema de parentesco. Além disso, o padrão de família nuclear, como grupo 
doméstico, não impede a migração temporária ou sazonal. As famílias nucleares não são isoladas, 
existindo no interior de relações de parentesco e/ou vizinhança em comunidades onde a troca de 
trabalho é um dos componentes centrais do padrão de reciprocidade. A autora acrescentou que muitas 
vezes a família nuclear pode estar expressa no padrão residencial, entretanto, a família extensa pode ser 
articulada para etapas do processo produtivo que implicam maiores insumos de trabalho, ainda que 
também se possa contratar trabalhadores temporários. Além disso, há relação entre a família extensa e a 
indivisibilidade da terra, com vistas a manter o patrimônio familiar e viabilizar a reprodução 
sociocultural do grupo por gerações. Ambos os padrões familiares coexistem, seja em um mesmo país, 
em uma mesma região ou em um mesmo município, com distintas tradições. Os padrões familiares 
também não se opõem, necessariamente, e podem apenas ser estratégias diferenciadas/alternadas de 
uma lógica reprodutiva. É possível ter em um mesmo município, com mesma economia e ecologia, as 
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relações de parentesco213 e afinidade (por proximidade, vizinhança e religião) que 

ancoram relações de reciprocidade214 baseadas em costumes215, sendo recorrente o 

casamento entre primos (incluindo entre comunidades vizinhas). Destaque-se que há, 

entre os quilombolas analisados, a etnicidade216 como referência de territorialização do 

grupo, nos quais também ocorrem casamentos entre si e relações de parentesco e 

afinidade. Entretanto, a descendência217 é acionada/considerada no interior do grupo e 

na organização territorial interna. Essas relações de descendência e parentesco, como 

também as de vizinhança, permeiam o direito de uso da terra baseado em costumes, 

com padrões de sucessão e de herança, ocorrendo também o uso comum e o uso 

coletivo de terras (aprofundaremos o tema no Capítulo 04).  

                                                                                                                                                                          
duas tradições, gerando duas representações da terra e dois sistemas de herança, ou sucessão – indivisão 
e partilha igualitária da terra. 

213 O que se 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. Essa perspectiva teórica não está restrita a grupos de 
descendência unilineares, inclui os sistemas cognáticos, considera as relações afins e não somente a 
consanguinidade, e mostra que as construções jurídicas nativas são fictícias, ou seja, modelos que 
podem ser, e de fato são, manipulados segundo a necessidade do contexto. Ou seja, um indivíduo pode 
ser considerado “parente”, para ser incluído no grupo segundo uma necessidade. Ao mesmo tempo, a 
“localidade” pode ser a base do corporativismo e não a descendência. O compadrio é também uma 
linguagem e uma prática, uma estratégia, que ajusta estranhos ao princípio da descendência, 
legitimando a aliança. A aliança tem o papel de reforçar as relações de reciprocidade que fundam a vida 
da comunidade. O parentesco seria um princípio de incorporação em muitas sociedades, assim como 
condição para relações econômicas, como as próprias transações comerciais de terras entre parentes. 

214 Aqui compreendida a partir dos aportes de 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).  

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

216 Cardoso de Oliveira (2006, apud Nogueira, 2009) ofereceu duas definições correntes de etnicidade, 
das quais a primeira aproxima-se do que analisamos: “refere-se às relações entre minorias culturais e 
uma sociedade mais ampla e culturalmente hegemônica, em que aquelas se veem inseridas, mormente 
num Estado-nação constituído”. Nogueira (2009) chamou atenção 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. 

217 Aproximando-se da elaboração de Woortmann (1994), em que descendência e sucessão consistem na 
transmissão de direitos e deveres e os sistemas mais coerentes seriam unilineares, onde os grupos de 
descendência detêm o domínio corporativo das propriedades mais relevantes para dada sociedade. Tem-
se em conta que o corporativismo subordina o indivíduo. Isso não impede a existência de propriedades 
individuais, relevantes para a constituição de pessoas. Tais propriedades são indivisas, o que torna o 
grupo uma pessoa jurídica. Esse princípio, segundo a autora, é importante para muitas sociedades 
camponesas. Deve-se ter em conta que grande parte dos grupos camponeses ocidentais é, de certa 
maneira, unilinear em suas práticas, ainda que o Direito Civil das sociedades nacionais a qual pertencem 
estabeleçam o parentesco cognático e a herança igualitária. Mas essa unilinearidade é central para a 
reprodução social camponesa. Além disso, nessas sociedades, o todo subordina o indivíduo, sendo os 
sujeitos tratados como seres relacionais e não individuais. A herança estabelece, assim, a relação entre a 
pessoa e o todo (WOORTAMNN, 1994). 
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Em geral, a apropriação territorial por uma comunidade dá-se por um recorte 

territorial desde as cotas mais baixas, próximo a cursos d’água, até as cotas mais 

elevadas, onde ocorrem os campos nativos – esses em geral sob regime de uso comum, 

(ou “em comum”, na expressão das comunidades), podendo, ainda, ocorrer o uso 

coletivo tal como identificado em campo. Tais usos são organizados por costumes, 

contando com variações das normas de uso dos recursos territorializados.  

Geralmente, nas cotas mais baixas localizam-se as unidades familiares, sendo 

recorrente o padrão de herança patrilocal: a noiva vai para a terra dos pais do noivo 

quando se casam, mas pode haver variações, se a filha necessitar ficar com o marido na 

área familiar. Já as terras de uso comum e também as de uso coletivo são acessadas por 

todos os descendentes e parentes de uma mesma comunidade, cujo uso pode se dar, em 

alguns casos, entre comunidades vizinhas de não-parentes.  

Assim, as comunidades, como unidades territoriais (totalidade), englobam as 

unidades familiares e as terras de uso comum, bem como as de uso coletivo (partes). As 

comunidades, portanto, contam com costumes de apropriação e uso dos recursos 

territorializados, bem como de organização do trabalho através dos laços de 

descendência, parentesco e proximidade com relações de reciprocidade (que orientam 

direitos e deveres daquele grupo). Esses costumes são alimentados por visões sociais de 

mundo (LOWY, 2002) e atualizados na unidade territorial segundo conjunturas internas 

e externas. 

Em relação aos documentos oficiais de propriedade individual ou familiar da 

terra, identificamos os que comprovam a posse da unidade familiar (como cadastro do 

INCRA), mas sem títulos oficiais; a presença de registros cartoriais antigos 

provenientes de um mesmo ancestral (recorrente no “sertão”); ou ausência de ambos 

(sobretudo nos quilombos)218. De toda forma, na prática, são os costumes que regem as 

lógicas de acesso, uso, sucessão e herança da terra, buscando mantê-la no domínio das 

famílias que constituem aquela comunidade. 

                                                           
218 A esse respeito, Costa Filho (2014) analisou 21 localidades/comunidades agrárias em quatro 

municípios coincidentes com parte da área analisada em nosso trabalho e identificou que a posse da 
porção de terra sob domínio familiar utilizada na comunidade, sem incluir “as terras tradicionais de 
coleta [e criação]”, que a maioria se divide em: “herdeiros (29,04%), proprietário (27,94%) e posseiro 
(26,47%). Poucos são arrendatários (6,25%) ou apresentam outro tipo de uso e posse de terra não 
especificado (5,88%). Parceiros, ocupantes e agregados não somam, cada um, 2,0% do total” (p.25).  
A título de esclarecimento, os dados acima são auto declaratórios, o que aponta elementos interessantes 
sobre a apropriação da terra e relações sociais de produção. Especificamente em relação aos 
“proprietários” das unidades familiares (excluídas as terras comuns tal qual mencionado pelo autor), 
cabe análise documental complementar dos títulos de propriedade, que, nos casos que identificamos em 
campo, referem-se a proprietários-herdeiros sem formal de partilha. 
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Fot.05 e 06: Vista da Serra a partir de comunidades localizadas no “sertão” e nas “beiras” do 
Jequitinhonha (próximo a 600 metros de altitude) e a “serra” ao fundo (Fonte: a autora). 

 

Notadamente, nessas comunidades, vê-se a presença de pequenas glebas de terras 

cultivadas em meio a áreas de vegetação nativa; casas de famílias camponesas e 

quilombolas, por vezes de adobe, com quintais fartos de espécies contando com 

construções destinadas à criação de animais de pequeno porte, beneficiamento de 

produtos agrícolas e armazenamento de ferramentas, alimentos, sementes, etc.; 

pequenas áreas de pastos cultivados (ou “mangas”) próximos às casas, destinadas a 

criação de animais de grande porte; e vastos campos nativos utilizados para fins 

diversos (como coleta vegetal e pastoreio de animais domésticos de grande porte). São, 

portanto, famílias que trabalham a terra, através do trabalho familiar, para a produção 

agrícola destinando-a, prioritariamente, ao próprio consumo, com venda/trocas/doação 

do seu excedente dentro e fora da comunidade. 

O uso de cercas é feito nas proximidades das casas para proteger cultivos ou 

separar as “mangas” de pasto cultivado, em geral utilizados durante a época das 

“águas”, pois, na seca, os animais ficam nos campos nativos sobre a serra de uso 

comum, ou de uso coletivo, quando for o caso. Essas cercas podem ser feitas com uso de 

material local, e, mais recentemente, inclui o uso de arame farpado. É recorrente, 

portanto, a localização de moradias construídas nas cotas mais baixas e nos campos das 

formações campestres do cerrado219 que estão localizados nas cotas mais elevadas da 

serra. 

Há certa centralidade nas comunidades, que podem contar com igrejas (em geral 

cristãs, católica e/ou protestante), escola (que também pode servir para o atendimento 

médico periódico), centros comunitários ou sedes da associação comunitária, e, por 

                                                           
219 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). 
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vezes, estruturas de lazer (quando ocorrem, em geral, trata-se de campo de futebol ou 

quadra de esportes). O sinal de telefonia móvel é limitado: a comunicação depende de 

se ter um “ponto” em que o sinal de telefonia celular seja viável. Recentemente foram 

instaladas antenas nas sedes dos distritos rurais, facilitando em certa medida a 

comunicação. Nos quilombos, ainda falta eletrificação em um deles (Mata dos Crioulos) 

e outros (como Vargem do Inhaí) receberam eletrificação recentemente, valendo-se de 

política pública recente relativa ao atendimento de quilombolas. 

 

 

Fot. 07: Casa na “serra” (Fonte: a autora).  

Fot. 08: Capela comunitária (Fonte: a autora). 

 

Fot. 09: Casas quilombolas (Fonte: Acervo 
NAC/UFVJM, 2014). 

 

Fot. 10: Casa no “sertão” (Fonte: a autora). 

 

É recorrente as estradas não pavimentadas existentes, que dão acesso as 

comunidades, incluindo as pontes, receberem manutenção precária, levando a 

dificuldades para o acesso a serviços básicos de saúde e educação, sobretudo na época 

das chuvas. Muitos desses serviços são acessados na sede dos distritos rurais, mas, em 

geral, os atendimentos médicos a casos mais graves e escolas secundárias ocorrem 

somente nas sedes municipais. O transporte público também é raro, o que leva as 
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famílias a terem que se deslocar por conta própria (incluindo caminhadas e uso de 

animais) até a sede dos distritos, onde acessam transporte público diário até as sedes 

municipais. Eles também podem se valer de transporte privado realizado por 

particulares em certos dias da semana, oferecidos por proprietários de automóveis, 

podendo ser contratados em caso de emergências – visto que ambulâncias não estão 

disponíveis in loco e muitas vezes não chegam a tempo.  

Boa parte das comunidades não conta com escolas, fato que obriga os estudantes 

se deslocarem até localidades próximas ou para a sede dos municípios (sobretudo a 

partir do 5º. Ano), por meio de transporte escolar oferecido pelas prefeituras, que não 

realiza transporte de demais moradores (por ser proibido por lei). Representantes de 

algumas comunidades destacaram que as escolas trabalham conteúdos 

descontextualizados da realidade agrária dos seus filhos/as. Além disso, o analfabetismo 

é também uma realidade. A presença de médicos nas comunidades, em geral, ocorre 

apenas uma ou duas vezes por mês, e, em casos mais críticos, é necessário deslocar-se 

para a sede do município.  

O abastecimento de água é feito, na maioria dos casos, por infraestrutura familiar 

e/ou comunitária de encanamento de minas da serra até as casas. É recorrente o uso de 

fossas sépticas, com alguns casos de falta de estrutura de saneamento. As construções 

domésticas e comunitárias, geralmente, são realizadas pelas próprias famílias, na 

maioria das vezes, com materiais locais e há uso de rodas d’água para facilitar o 

abastecimento, bem como de bombas mecânicas movidas por energia elétrica. Há 

presença de bens de consumo duráveis, como refrigerador, televisor e telefone móvel, 

assim como fogão a gás - podendo não existir em diversas moradias. Já o fogão a lenha 

é uma constante. 

 

 

Fot. 11: Casa de farinha (Fonte: a autora). 
 

Fot. 12: Engenho (Fonte: a autora). 
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Fot. 13: Fogão revestido de argila (Fonte: a 
autora). 

 

Fot. 14: Casa de farinha na lapa (Fonte: acervo 
NAC/UFVJM, 2014). 

 

As instalações de processamento de alimentos referem-se, em geral, a engenhos 

de moer cana, moinhos d’água para moagem de milho e casas de farinha de mandioca, 

em geral, artesanais, podendo haver também uso de motores (como desintegradores), 

apesar da oscilação do fornecimento de energia elétrica. Os efeitos da condição 

semiárida fazem-se presentes, tornando-se desafiadora, sobretudo no “sertão”, o que 

tem despertado o interesse dessas comunidades quanto à instalação de equipamentos de 

captação de água da chuva, sobretudo para atender a produção. Nota-se, ainda, o baixo 

acesso a políticas públicas voltadas à produção, como créditos agrícolas, e ausência ou 

baixo acesso à assistência técnica agrícola estatal ou de outra natureza. 

Quando questionadas em eventos públicos pelas comunidades sobre essas 

questões, a ampliação e melhoria do acesso aos serviços públicos previstos nas políticas 

públicas existentes no país, as prefeituras alegaram, entre outras justificativas, 

limitações orçamentárias220. De toda forma, o que isso aponta é a exclusão histórica das 

comunidades apanhadoras de flores, sobretudo aquelas quilombolas. 

Por outro lado, essas comunidades desenvolveram formas de contornar muitos 

desses desafios por meio de conhecimentos, práticas e organização social calçados nas 

redes de parentesco, afinidade e solidariedade, que se revelam em práticas sociais 

cotidianas e denotam considerável autonomia desses lugares. Há sentimento de 

pertencimento e afeto a essas unidades territoriais, que expressam a territorialização do 

trabalho dessas famílias que, na atualidade, lutam pela manutenção de suas terras e do 

                                                           
220 A legislação brasileira proíbe que novos gastos sejam criados sem que exista uma fonte de recursos 

para financiá-los. No caso de municípios pequenos, cujas fontes de receitas são limitadas, a ampliação 
de orçamento depende de repasses de programas geridos pelos governos estadual e federal.  
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seu modo de vida221, ao mesmo tempo em que buscam transformações, resguardando 

sua autonomia, ainda que sempre relativa à totalidade da sociedade moderna em 

movimento. 

 

 

3.2 A organização da produção agrícola na diversidade dos agroambientes 

 

 

Do ponto de vista geofísico, a Serra do Espinhaço formou-se no Orógeno, designado 

pelo mesmo nome, no Proterozóico mediano (a cerca de 1.250Ma). Em termos 

geológicos, a característica fundamental da porção meridional da Serra do Espinhaço é a 

predominância de quartzitos que, em toda extensão do compartimento, compõem uma 

cobertura rígida, no entanto, densamente fraturada e cisalhada. As formas de relevo 

resultantes de sua esculturação pela dissecação fluvial são representadas, 

majoritariamente, por cristas, escarpas e vales profundos. No entanto, em meio a esse 

planalto dissecado, encontram-se áreas deprimidas, com remanescentes de uma 

superfície pretérita de cimeira e manifestações de diversas outras rochas como 

granitóides, metassedimentares e metavulcânicas, sustentando morfologias colinares 

policonvexas mais ou menos suavizadas (SAADI, 1995). Essa serra é também 

conhecida como cordilheira e cadeia, sendo a única brasileira, 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).  

Em Minas Gerais, a Serra do Espinhaço constitui um conjunto de “terras altas”, 

no formato de bumerangue, de direção geral norte-sul e convexidade orientada para o 

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 - o planalto 

meridional e o planalto setentrional - diferenciados do ponto de vista lito-estrutural e 

morfológico e separados por uma zona deprimida alongada na direção SE-NW. Sua 

porção meridional vai da área conhecida como Cipó (ao norte da capital mineira) até o 

                                                           
221 Concordando com Marques (1994), 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). 
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município de Olhos D’Água (ao norte de Diamantina). Destaque-se que as águas que 

nascem nessa porção da serra são responsáveis pelo abastecimento de importantes 

cidades das regiões Sudeste e Nordeste do país, especialmente o semiárido de Minas 

Gerais (Vale do rio Jequitinhonha e Norte de Minas Gerais). 

 

Figura 04 – A Serra do Espinhaço em Minas Gerais, com destaque a sua porção 
meridional e o planalto de Diamantina (Fonte: EMBRAPA, 2018). 

 

No contexto do cerrado222, a Serra do Espinhaço cumpre papel de grande 

importância hídrica e de vegetação nativa conservada223. A porção meridional da Serra 

                                                           
222 O bioma Cerrado tem rica biodiversidade, com uma flora com diferentes potenciais: uso alimentar, 

medicinal, forrageiro, ornamental, artesanal, madeireiro, melífero, condimentar, oleaginoso, entre 
outros. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018), existem 11.627 espécies de plantas nativas já 
catalogadas no Cerrado ou Savannah brasileira. Em relação à fauna, já se conhece 199 espécies de 
mamíferos, 837 espécies de aves, 1.200 espécies de peixes, 180 espécies de répteis e 150 espécies de 
anfíbios. De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das 
abelhas e 23% dos cupins dos trópicos. Mais de 220 espécies têm uso medicinal e mais 416 podem ser 
usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou 
para criar habitat de predadores naturais de pragas. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são 
regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos, com alto teor de 
vitaminas, como: Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancornia 
speciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salacia crassifolia), Cajuzinho do cerrado 
(Anacardium humile), Araticum (Annona crassifolia) e as sementes do Barú (Dipteryx alata). Além 
disso, o bioma encontra-se na parte central brasileira, sendo conhecido como o berço das águas do 
Brasil, sendo responsável pela recarga de aquíferos. Suas nascentes contribuem para a formação de oito 
das 12 grandes bacias hidrográficas do Brasil, sendo três delas as maiores da América do Sul: 
Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata. É a savana mais biodiversa do planeta e cumpre papel 
muito importante na regulagem do regime de chuvas na região. É no Cerrado também que muitos povos 
indígenas, comunidades quilombolas e comunidades rurais tradicionalmente habitam (MMA, 2018). 

223 Nos apontamentos de Gontijo (2008), as “terras altas” do Espinhaço exercem uma função ecológica sui 
generis e merecem destaque a sua posição latitudinal e sua distância em relação ao litoral atlântico “As 
coberturas vegetais na região são representadas por campos rupestres e campos de altitude, cerrado e 
floresta subcaducifólia principal. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente condicionada a 
condições climáticas e aspectos morfológicos. [...] Estamos diante de um mosaico fitofisionômico e 
florístico […] que está refletido em suas vertentes ocidental e oriental, que definem, grosso modo, as 
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do Espinhaço em Minas Gerais está em ambiente de cerrado, em transição para a Mata 

Atlântica em sua porção oriental (com efeito das correntes atlânticas), e conta com 

grande diversidade de características fitofisionomias e edafoclimáticas: de campos 

rupestres (1.400 m), até escarpas declivosas e vales profundos que atingem as cotas 

baixas (600 m), onde estão as vazantes dos rios.  

Há predominância de solos rasos, arenosos e distróficos nas cotas elevadas e de 

solos areno-argilosos distróficos nas cotas baixas. O clima presente nos campos de 

altitude é Cwb (classificação de Köppen), com temperatura média anual de 18,7ºC, e 

precipitação média anual de 1.500 mm. Já nas cotas baixa (600m), o clima é Cwa 

(classificação de Köppen), com temperatura média anual de 22,5ºC e precipitação média 

anual abaixo de 1.000 mm (semiárido de Minas Gerais). 

Os ambientes presentes nas proximidades da área pesquisada estão sob domínio 

do cerrado, devendo-se destacar que, apesar da importância da biodiversidade e seu 

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

bacias hidrográficas brasileiras (MAZZETTO, 2006), o desmatamento desse bioma nas 

últimas décadas pela exploração de monoculturas agrícolas, silvicultura e pela pecuária 

praticada por grandes latifúndios (AB’SÁBER, 2003)224 registrou taxas elevadas.  

Cabe ressaltar que tanto o Vale do Jequitinhonha, quanto o Norte de Minas estão 

inseridos no semiárido brasileiro, condição localizada, sobremaneira, nas áreas que se 

encontram no sopé da serra em suas duas faces, sendo a estiagem mais severa na face 

ocidental, dado o efeito orográfico que a cordilheira exerce sobre as massas atlânticas. 

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 pesquisadas. 

                                                                                                                                                                          
transições altitudinais, ora entre campos rupestres e cerrados (bacia do São Francisco), ora entre campos 
rupestres e Mata Atlântica (bacias de leste) e ora entre campos rupestres e caatinga (latitudes menores). 
[…] Já nos afloramentos calcários que ocorrem nas faixas de transição com a Depressão 
Sanfranciscana, sobre rochas calcárias do Grupo Bambuí, dominam manchas de Mata Seca (floresta 
estacional decidual)” (GONTIJO, 2008, p.10-11). 

224 Por um lado, o Cerrado é considerado como um dos hotspots mundiais de biodiversidade, com 
extrema abundância de espécies endêmicas; por outro, sofre uma excepcional perda de habitat. Desde a 
modernização agrícola brasileira na década de 1960, o Cerrado se tornou a grande fronteira agrícola 
para a agricultura industrializada (sobretudo para produção de grãos e carne para exportação para 
Europa, USA e Ásia). Restam hoje apenas 54% de sua cobertura vegetal original (MMA, 2018). Entre 
2002 e 2011, os avanços dos monocultivos sobre o Cerrado resultaram no desmatamento de cerca de 
10,6 milhões de hectares, área equivalente a duas vezes e meia a área da Suíça. Consequentemente, no 
ano de 2014, as mudanças no uso da terra e a agricultura contribuíram, respectivamente, com 49% e 
21% das emissões brutas brasileiras de Gases de Efeito Estufa (MCTI, 2016). A taxa de desmatamento 
do Cerrado é hoje 2,5 vezes maior que a da Amazônia, sendo que as chuvas no Cerrado diminuíram 
8,4% em três décadas (CAMPOS, 2018). 
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A presença de espécies endêmicas da “flora nativa”225, a abundância de “água de 

qualidade” e a “beleza cênica exclusiva” foram elementos mobilizadores para o 

reconhecimento desta porção meridional da Serra do Espinhaço como Reserva da 

Biosfera reconhecidas pela UNESCO, o que se deu em 2005, devido ao seu “patrimônio 

natural”. Destacou-se também como “região que abriga o patrimônio cultural mineiro”, 

com ênfase para sua história e sua “culinária”, sua ocupação desde o período colonial 

devido à mineração e a presença das cidades coloniais, como Diamantina226.  

Nesse processo, no entanto, pouco ou nada se falou sobre as comunidades agrárias 

ali presentes, que dão contornos ao que se vê no meio físico e sobre a agricultura que 

praticam. Ao mesmo tempo, é nos locais onde estão localizadas essas comunidades, que 

se concentram, na atualidade, a biodiversidade e a abundância hídrica enaltecida por 

órgãos governamentais. Ou seja, a lógica de reprodução social desses grupos se 

viabiliza com a conservação desses recursos, presentes no interior das áreas por eles 

territorializadas.  

Trata-se de uma área de ocupação antiga. Pesquisas recentes revelaram ampla 

ocorrência de pinturas rupestres e datações em carbono 14 atestam a presença humana 

nesta área há mais de 10.000 anos (ISNARDS, 2009), com posterior chegada de 

imigrantes europeus, com destaque aos portugueses, e africanos no período colonial. 

Em 1817, por exemplo, o naturalista Auguste de Saint Hilaire, ao percorrer o então 

Distrito Diamantino, ressaltou a elevada presença de africanos trazidos para o trabalho 

escravo nas minas diamantíferas, tendo ainda destacado o fluxo de gêneros alimentícios 

entre os “sertões” e a “serra”, o fluxo de plantas e de animais vindos da Europa, bem 

como o uso alimentar das espécies locais, que já eram utilizadas por indígenas (SAINT-

HILAIRE, 2004).  

Ao longo do tempo, ocorreu a interação entre culturas com diferenciadas agri-

culturas, dando contornos ao que encontramos atualmente na Serra do Espinhaço 

Meridional em Minas Gerais. Isso está expresso nos cultivos dessas comunidades, com 

                                                           
225 Estudos sobre a Serra do Espinhaço em Minas Gerais destacam-se com relação à sua geodiversidade e 

também à sua biodiversidade, ressaltando a existência de mais de seis mil espécies em sua biota. A 
presença de campos rupestres na Serra do Espinhaço levou à sua classificação como de importância 
biológica especial, em razão da ocorrência de espécies restritas às áreas e/ou “ambientes únicos em 
Minas Gerais, sendo apontada como área prioritária para a conservação”. Ela é considerada detentora de 
alto grau de endemismo vegetal, e é onde se encontram 80% das espécies de flores sempre-vivas no país 
(COSTA et al., 1998). 

226 United Nations Educational, Scientific and Culture Organization Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_Biosfera_da_Serra_do_Espinha%C3%A7o (acesso em abril 
de 2019). 
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a presença de espécies de origens distintas (inclusive de além-mar) que foram adaptadas 

às condições edafoclimáticas locais (como espécies frutíferas e raças animais), além de 

amplo uso de espécies alimentares, antes já utilizadas pelas populações indígenas, como 

raízes, cereais e uso/manejo de dezenas de espécies da flora nativa.   

Além disso, identificamos que a lógica de reprodução social dessas comunidades 

inclui sofisticada compreensão e uso/manejo dos ambientes da serra, tornando-os 

agroambientes, com grande diversidade de características edafoclimáticas: de campos 

de altitudes (1.400 m), até escarpas e vales profundos entrecortados por corpos hídricos 

nas cotas baixas (600 m) onde estão as vazantes dos rios. Partindo de Ribeiro (2000), 

aqui compreendemos os agroambientes 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. Os agroambientes usados/manejados pelos ‘apanhadores de flores 

sempre-vivas’ localizados nessa porção da Serra do Espinhaço podem ser agrupados em 

três partes, segundo a lógica de apropriação e uso dessas comunidades: a) alto da serra, 

b) encostas e c) partes baixas, tendo categorias êmicas/comunitárias e usos específicos 

conforme descrito a seguir: 

 

 

Gráfico 01 – Perfil morfológico da Serra do Espinhaço Meridional da face ocidental 
(partindo da comunidade Pé de Serra em Buenópolis, MG) à face oriental (até o Quilombo 

Vargem do Inhaí em Diamantina, MG) (Fonte: MONTEIRO et al., 2019). 

 

O alto da serra pode ser considerado contendo as áreas que estão acima de 1.000 

m de altitude, onde se encontram os campos e são realizados, sobretudo, a coleta de 

plantas ornamentais (incluindo as flores sempre-vivas) e o pastejo dos animais de 

grande porte nas terras de uso comum e nas de uso coletivo. Os campos apresentam 

diversas feições e estão associados a outras fitofisionomias do cerrado: os campos 
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rupestres, os campos abertos ou campos limpos, os campos sujos e campo cerrado, o 

capão de mata, e a floresta altimontana (seguindo classificação apresentada por IBGE, 

2012). 

Os campos rupestres227 são associados aos afloramentos rochosos e estão 

presentes em mais de 50% do alto da serra (ARAÚJO, 2015). Neles é rara a presença de 

espécies de flores sempre-vivas, e, em função do relevo e das espécies vegetais que ali 

predominam, também não são utilizados para o pastejo de animais de grande porte. Nesse 

agroambiente, os apanhadores de flores coletam algumas espécies, como a arnica, usada 

como planta medicinal, e o quiabo da lapa, usado como alimento228. Em função da sua 

conservação, essas áreas exercem importante papel de abrigo para a fauna silvestre e de 

recarga de aquíferos. 

Os campos abertos ou campos limpos229 são constituídos por vegetação herbácea 

e são encontrados em duas situações: áreas bem drenadas e áreas mal drenadas (brejosas). 

Estão presentes nas partes mais planas e abaciadas, ou suave ondulado, do alto da serra.  

Nesses campos, encontram-se praticamente todas as espécies de sempre-vivas, incluindo 

“flores” e “botões” coletados pelos apanhadores de flores, geralmente nas partes mais 

baixas do relevo; e encontram-se também gramíneas pastejadas pelos animais de grande 

porte, encontradas geralmente nas partes mais elevadas do relevo suave ondulado230.  

Os campos sujos e campos cerrado231 são constituídos por vegetação herbácea 

com a presença de espécies arbustivas (campo sujo) e espécies arbóreas (campo cerrado). 

Estão localizados em áreas planas ou com pouca declividade, contíguas aos campos 

rupestres e/ou aos campos abertos, podendo estar presentes afloramentos quartzíticos 

entremeando-os. Desses agroambientes, os apanhadores de flores coletam produtos para 

serem comercializados como ornamentais, como o “coqueirinho”, do qual é extraído a 

                                                           
227 Os campos rupestres são constituídos por vegetação herbácea e arbustiva e são assim designados por 

estarem sempre associados a fragmentos de rochas e afloramentos rochosos, nesse caso, afloramentos 
quartzíticos. Ocorrem em relevos movimentados e encostas estruturais íngremes do afloramento 
rochoso com presença de solos arenosos distróficos e muito rasos (Neossolos Litólicos no Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS) (FÁVERO, 2018). 

228 Lychnophora sp. e Pilosocereus sp. respectivamente (SOLDATI, 2018). 
229 Nos campos abertos bem drenados ocorrem solos arenosos mais profundos – até 2 metros (Neossolos 

Quartzarênicos no SiBCS), associados a solos arenosos com camadas escuras subsuperficiais 
(Espodossolos no SiBCS). Já, nos campos brejosos, em função da deposição e acúmulo de material 
orgânico em condições anaeróbicas, ocorrem solos escuros e barrentos (Organossolos no SiBCS), todos 
distróficos (FÁVERO, 2018). 

230 Em relação às sempre-vivas estão presentes espécies de Eriocaulaceae, Asteraceae, Cyperaceae e 
Xyridaceae. As espécies de gramíneas pastejadas referem-se a Poaceas (SOLDATI, 2018).  

231 Nessas áreas, ocorrem, predominantemente, solos arenosos rasos ou um pouco mais profundos 
(Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos, respectivamente, no SiBCS) (FÁVERO, 2018). 
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“capa” (bráctea floral); e frutas nativas para o consumo, como o murici e a mangaba232. 

Essas áreas também são utilizadas por animais de grande porte (bovinos e equídeos) para 

o pastejo, em função da ocorrência de espécies herbáceas e arbustivas palatáveis.  

A denominação dos moradores para “capão de mata”233 refere-se a localidades em 

que ocorrem florestas sobre áreas hidromórficas, denominadas pela literatura 

especializada de floresta paludosa234. Ocorrem nas porções mais deprimidas do alto da 

serra, podendo ser em pequenas manchas circulares ou alongadas nas cabeceiras de vales 

ou contíguas a campos abertos brejosos. Os capões de mata são protegidos pelos 

apanhadores de flores, pois, além de serem refúgios para a fauna silvestre, é neles que se 

localiza a maioria das nascentes e cursos d'água. Ao colocarem fogo nos campos para 

manejo das flores e das pastagens nativas em intervalos de três a quatro anos, por 

exemplo, os aceiros realizados ao redor dessas áreas não deixam que este chegue aos 

capões de mata. Assim, essas águas são protegidas no âmbito do manejo tradicional com 

uso do fogo para manutenção da água. 

A “mata” do alto da serra, como são denominadas pelos apanhadores de flores, 

são vegetações com espécies arbóreas localizadas nos vales que cortam as estruturas 

quartzíticas ao longo dos cursos d'água235. Essas formações são consideradas florestas 

altimontanas236. Quando localizadas nas porções mais a leste do alto da serra, em função 

da proximidade com o bioma Mata Atlântica, apresentam indivíduos de maior porte. Os 

agroambientes de floresta altimontana, assim como os capões de mata, são áreas 

protegidas pelos apanhadores de flores sempre-vivas em função da sua importância para a 

fauna silvestre e para a conservação das nascentes e cursos d'água.  

Cabe ressaltar que os agroambientes de campo aberto, campo sujo e campo 

cerrado são utilizados pelas famílias que permanecem por longos períodos para a coleta 

das flores. Nessa época, elas habitam ranchos e lapas ao redor dos quais plantam quintais, 

principalmente nas áreas em que os solos apresentam maior teor de matéria orgânica e/ou 

estão localizadas próximas aos cursos d'água. Houve momentos em que algumas famílias 

chegaram a habitar por anos somente essas áreas, motivo pelo qual eles apontam locais 

                                                           
232 Byrsonima crassifolia (L. Kunth) e (Hancornia speciosa Gomes) respectivamente (SOLDATI, 2018). 
233 Nos capões de mata, encontram-se solos escuros e barrentos (Organossolos no SiBCS) distróficos 

(FÁVERO, 2018). 
234 Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012). 
235 Em situações em que houve condições para um maior acúmulo de sedimentos não consolidados. 

Quando formados sobre as rochas quartzíticas, serão solos arenosos (Neossolos Quartzarênicos no 
SiBCS). Quando formados sobre remanescentes de coberturas argilosas pretéritas ou sobre rochas 
metapelíticas, serão argilosos/areno-argilosos (Cambissolos no SiBCS) (FÁVERO, 2018). 

236 IBGE (2012). 
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onde eram cultivadas também roças tendo permanecido os quintais cujos frutos são ainda 

hoje utilizados na alimentação durante longas travessias. Ou seja, passaram a ser lugares 

de referência onde encontram alimentos com facilidade nas travessias atuais. A seguir, 

algumas imagens que ilustram o alto da serra com  os campos próximo a 1.400 metros de 

altitude. 

Fot. 15: Campos rupestres entremeados por 
campos limpos (parte mais baixa) e floresta 

altimontana (área íngreme ao fundo) (Fonte: a 
autora). 

Fot. 16: Campos abertos e, ao fundo, capão de 
mata (Fonte: Fávero, 2018). 

 
 

 

 
Fot. 17:  “Rancho” na serra (Fonte: Acervo 

NAC/UFVJM, 2014) 

 

Fot. 18: “Lapa” em uso com goiabeira antiga à 
esquerda (Fonte: a autora). 

 

As encostas ou “subidas da serra”, como são denominadas pelos apanhadores de 

flores, situam-se entre o alto da serra e as partes baixas, aproximadamente entre 1.000 

e 700 m de altitude, e são mais íngremes na face oeste da serra e menos íngreme na face 

leste237. Nas encostas predominam, também, os afloramentos rochosos quartzíticos 

associados aos campos rupestres, conforme descritos para o alto da serra. Entretanto, 

nos vales estruturais acumularam-se pacotes de sedimentos nas descontinuidades das 

                                                           
237 Nas palavras de Saadi (1995), a escarpa que forma a borda oeste apresenta traçado regular, via de 

regra, sustentada por pacotes de quartzitos, pelo menos no topo. Por outro lado, o escarpamento que 
constitui a borda leste não apresenta a mesma regularidade, nem continuidade observadas em sua borda 
oeste. O traçado geral forma uma concavidade voltada para leste, conforme Gráfico 01 acima exposto 
nessa seção. 
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escarpas (degraus) (FÁVERO, 2018), formando solos mais profundos, com áreas de 

matas e cerrados.  

As matas estão presentes nas partes mais suaves das encostas, nos fundos de vales 

e próximas aos cursos d'água, sendo mais frequentes nas altitudes acima de 800 m. São 

fitofisionomias consideradas floresta estacional semidecidual238. Ocorrem nas duas 

faces da serra, porém com algumas diferenciações. A face leste da encosta é menos 

íngreme, apresentando declividades menos acentuadas e vales mais abertos, que são 

denominados pelos moradores de grotas e está em transição mais direta com o bioma 

Mata Atlântica. Nos fundos dos vales (grotas), ocorrem solos que, embora arenosos, são 

um pouco mais profundos e com maior acúmulo de matéria orgânica, sendo 

denominados, pelos moradores, de terra morciça239, onde está a chamada “mata de pau 

grosso”240, em geral destinadas à proteção de nascentes de água. De forma geralmente 

contínua à “mata de pau grosso”, ocorrem matas mais abertas e com árvores de menor 

porte, sobre áreas um pouco mais inclinadas e/ou sem acúmulo de material orgânico no 

solo, denominadas de “mata mais rala”241. Nesse caso, os solos contêm um pouco mais 

de argila e apresentam cores vermelhas ou amarelas, sendo denominados “massapê”242, 

são geralmente destinados ao cultivo de quintais e roças. 

Já na face oeste, a encosta é mais íngreme, apresentando declividades mais 

acentuadas, onde a dissecação estrutural provocou a formação de vales mais profundos 

e estreitos, denominados pelos moradores de “boqueirões”243. As matas estão presentes 

em todos os “boqueirões”, variando em densidade e tamanho das árvores em função das 

características dos solos sobre os quais se encontram244. Os solos rasos, somados à 

                                                           
238 IBGE (2012). 
239 Referem-se a Cambissolos ou Neossolos Flúvicos no SiBCS. Quando receberam contribuições de 

remanescentes de coberturas argilosas pretéritas ou de rochas metapelíticas, os solos das grotas 
apresentam um pouco mais de argila em profundidade (Argissolos no SiBCS). Embora distróficos, esses 
solos contêm um pouco mais de nutrientes disponíveis do  os de seu entorno, propiciando a formação de 
matas mais densas e com árvores de maior porte (FÁVERO, 2018) 

240 Sendo alguns de seus indicadores a “aroeira pomba” (Schinus sp.), a “sete capote” (Campomanesia 
guazumifolia (Cambess.) O. Berg)”, a “mutamba” (Guazuma ulmifolia Lam.) e a “pindaíba” (Xylopia 
sp.) (SOLDATI, 2018). 

241 Sendo espécies típicas o “cipó caboclo” (Davilla rugosa Poir.), o “cipó marra-boi” e o “cipó 
quebrador” (SOLDATI, 2018). 

242 Neste caso os solos podem ter sido formados de remanescentes de coberturas argilosas pretéritas ou de 
rochas metapelíticas, sendo Cambissolos ou Argissolos (no SiBCS). A baixa densidade e estatura dos 
indivíduos da “mata rala” reflete a distrofia desses solos (FÁVERO, 2018). 

243 Estão presentes nas matas dos “boqueirões”: amescla (Protium sp.), peroba (Aspidosperma sp.), açoita 
cavalo (Luehea grandiflora Mart), salsa parrilha, espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart.ex Reissek) 
e samambaiaçu (Cyathea sp.), dentre outras (SOLDATI, 2018). 

244 Serão mais densas e com indivíduos de maior porte em algumas situações em que sedimentos de 
coberturas argilosas pretéritas possibilitaram a formação de solos mais profundos e com maior 
capacidade de retenção de água (Argissolos ou Latossolos no SiBCS); serão mais abertas e com 



230 
   

maior aridez climática dessa face da encosta, levam à perda total das folhas das árvores 

na estação seca, em algumas áreas ou “manchas”, comumente chamadas de matas 

secas245.  

As matas são, assim, agroambientes onde os apanhadores de flores cultivam 

quintais, hortas, roças de toco e pastagens plantadas. São áreas de “terra de planta” ou 

“terra de cultura”, como as denominam. Essa preferência se dá pela maior presença de 

matéria orgânica, nutrientes e umidade nos solos dessas áreas, e, portanto, pela 

possibilidade de geração de maior renda da terra246. Em alguns casos, as moradias 

também estão localizadas nessas áreas. 

Nas duas faces da encosta, também estão os cerrados, com as fitofisionomias 

campo sujo e campo cerrado247 com características semelhantes às descritas para o alto 

da serra, porém aqui em áreas com maior declividade e solos “cascalhentos”, ou seja, 

com a presença de pequenos fragmentos de rocha (cascalhos) na superfície. Neste caso, 

recebem dos moradores a denominação de “carrasco”, que também é utilizada, em 

alguns casos, para situações intermediárias entre campo cerrado/cerrado estrito e de 

mata, quando esta é muito rala, com árvores de pequeno porte e sobre solos 

cascalhentos248. 

Nas áreas de cerrados, os apanhadores de flores sempre-vivas coletam frutos 

nativos comestíveis (pequi, panã, mangaba, etc.) e diversos outros produtos para 

ornamentação e uso medicinal (catuaba, unha danta, pacari, etc.), além de madeira para 

lenha e construções. Nos cerrados ocorre, também, o pastoreio de animais de grande 

porte, aproveitando as espécies herbáceas e arbustivas que se prestam como forrageiras. 

Essas áreas também são agroambientes onde os apanhadores de flores implantam 

quintais, hortas, roças de toco e pastagens plantadas. 

                                                                                                                                                                          
indivíduos de menor porte onde os solos são mais rasos ou com menor teor de argila (Cambissolos ou 
Neossolos Quartzarênicos no SiBCS). Ocorrem, também, situações de matas sobre solos mais rasos, 
formados a partir de rochas metapelíticas (Cambissolos no SiBCS) ou solos mais profundos e bem 
drenados (Neossolos Quartzarênicos no SiBCS), (FÁVERO, 2018). 

245 Neste caso, são fitofisionomias de Floresta Estacional Decidual (IBGE, 2012). 
246 Compreendida aqui a partir dos aportes de Oliveira (2007), como renda camponesa da terra. 
247 IBGE (2012). 
248 Conforme Fávero (2018), a fitofisionomia Cerrado Estrito, constituída por vegetação herbácea, 

arbustiva e arbórea de pequeno e médio porte, é encontrada, na Encosta, em porções aplainadas pela 
deposição de sedimentos ou em planos inclinados localizados nos terços médio e inferior, abaixo de 900 
m de altitude, sobre solos arenosos mais profundos (Neossolos Quartzarênicos no SiBCS), denominados 
de “tabuleiros”. Em alguns casos, na face oeste, são encontrados sobre solos mais argilosos formados a 
partir de coberturas argilosas pretéritas ou de rochas metapelíticas (Cambissolos e Latossolos no 
SiBCS), sempre distróficos. 



231 
   

Fot. 19: Mata na face oeste (Fonte: 
Fávero: 2018). 

Fot. 20: Mata na face leste (Fonte: 
Fávero: 2018). 

 

Fot. 21: Cerrado estrito na face oeste com 
quintal (Fonte: Fávero: 2018). 

Fot. 22: Cerrado estrito na face leste com 
pastoreio (Fonte: Fávero: 2018). 

 

Por fim, as partes baixas são planícies249 localizadas abaixo de 700 m de altitude. 

Na margem oriental da serra, elas formam um contínuo com a planície de deposição do 

rio Jequitinhonha, sendo denominada pelos apanhadores de flores sempre-vivas de 

“beiras do Jequitinhonha”. Na margem ocidental, estão na transição entre o que os 

comunitários denominam de “serra” e o “sertão”. Tanto na margem oriental, como na 

margem ocidental, são identificadas duas situações: a baixada ou baixa e a vazante ou 

vargem, sendo que a vazante pode estar seca ou úmida, dependendo da estação.  

As baixadas ou “baixas”, como os moradores definem, são áreas mais elevadas do 

que as partes baixas250. As vazantes ou “vargens”, nos dizeres locais, formadas pelas 

deposições aluvionares com contribuições de deposições coluvionares (FÁVERO, 

2018), são as áreas mais baixas e próximas aos cursos d'água, podendo ser inundáveis, 

                                                           
249 Originadas de sedimentação coluvionar e aluvionar ao longo dos cursos d'água (FÁVERO, 2018). 
250 Segundo Fávero (2018) são formadas, geralmente, por sedimentos coluvionares das Encostas, 

ocorrendo solos arenosos profundos – pelo menos dois metros (Neossolos Quartzarênicos no SiBCS) 
ou, se houver contribuições de sedimentos de rochas metapelíticas, solos com um pouco mais de argila 
em profundidade (Cambissolos ou Argissolos no SiBCS). Na margem ocidental da serra, as Partes 
Baixas estão no contato da unidade geológica quartzítica do Supergrupo Espinhaço com a unidade 
pelítico carbonática do Grupo Bambuí (SAADI, 1995). Assim, ocorrem baixadas formadas por 
sedimentos coluvionares mais finos, dando origem a solos argilosos vermelhos ou amarelos (Argissolos 
no SiBCS), que, embora distróficos, apresentam um pouco mais de nutrientes disponíveis. 
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quando os cursos d'água transbordam (chamada localmente de “vargens úmidas”, ou 

“brejos”), ou não inundáveis (as “vargens secas”)251.  

Ocorrem algumas diferenciações entre esses ambientes quer estejam na margem 

oriental ou ocidental da serra. A vegetação original das partes baixas são 

fitofisionomias do cerrado estrito em transição com fitofisionomias de Floresta 

Estacional Semidecidual, situadas na margem oriental (transição com o bioma Mata 

Atlântica), e com a Floresta Estacional Decidual, na margem ocidental (Matas Secas 

sobre solos formados de rochas carbonáticas do Grupo Bambuí) (FÁVERO, 2018).  

As partes baixas são as áreas com maior acúmulo de matéria orgânica, nutrientes 

e umidade no solo, sendo assim, são intensamente utilizadas para implantação de 

quintais, hortas, roças, além de pastagens plantadas, em alguns casos. Conferem, 

portanto, renda da terra diferencial252, dada sua maior fertilidade natural em relação aos 

demais tipos de solo, cuja ocorrência está associada às margens dos rios de maior vazão. 

 

Fot. 23: Baixada com pastagem 
plantada em cerrado estrito (Fonte: 

Fávero: 2018). 

Fot. 24: Quintal em vazante úmida e seca 
(Fonte: Fávero: 2018). 

Fot. 25: Horta em vazante seca (Fonte: 
Fávero: 2018). 

Fot. 26: Roça em vazante seca  
(Fonte: Fávero: 2018). 

                                                           
251 As “vargens úmidas” apresentam solos escuros e barrentos (Gleissolos e Organossolos no SiBCS) e as 

“vargens secas”, solos mais arenosos (Neossolos Flúvicos no SiBCS). Na margem ocidental da serra, as 
vazantes contínuas ao “sertão” recebem deposições de sedimentos mais finos, sendo os solos mais 
argilosos. Na margem oriental da serra (nas “beiras do Jequitinhonha”), as “vargens” são mais extensas, 
com maior alternância entre áreas inundáveis e não inundáveis, em função das flutuações do leito do rio 
Jequitinhonha (FÁVERO, 2018). 

252 Conforme Oliveira (2007). 
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Dessa forma, há, portanto, um mosaico de agroambientes, cujos usos foram 

desenvolvidos e reelaborados em interação com o meio ao longo do tempo/espaço e em 

constante atualização das práticas, segundo a conjuntura ou as necessidades do grupo, 

bem como a visão social de mundo - compreendidas como todos os conjuntos 

estruturados de valores, representações, ideias e orientações cognitivas (LOWY, 2002) 

que aportam significados extra econômicos, de existência e de pertencimento a uma 

determinada sociedade num dado momento histórico. Os usos têm relação também com 

as fitofisionomias do cerrado253 associados a cada parte usada/manejada da Serra, o que 

pode ser sintetizado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Perfil esquemático com a localização dos agroambientes desenvolvidos pelas 
comunidades agrárias apanhadoras de flores na Serra do Espinhaço Meridional, MG, 

Brasil (Fonte: MONTEIRO et al, 2019). 

 

Tais usos viabilizam-se pela ampla gama tanto de conhecimentos associados à 

localização da diversidade de ambientes e seu potencial agroalimentar, quanto pela 

vasta biodiversidade, agrícola e nativa, da qual lançam mão para cultivos e manejos em 

cada condição edafoclimática, nessa variação descrita. Esses grupos lidam, pois, com as 

verticalidades e horizontalidades da Serra em sua totalidade, contando com uma lógica 

produtiva rica em detalhes, que, ao mesmo tempo, apresenta certa elasticidade, dadas as 

diversificadas estratégias agroalimentares e econômicas das famílias, intensificadas ou 

não segundo a conjuntura interna e externa às mesmas.  

                                                           
253 Segundo classificação da EMBRAPA, baseada na obra de Ribeiro et. al. (2008). 

 Campos – Rupestre, Aberto, Sujo e Cerrado – com inclusões de Capão de Mata e Floresta Altimontana. 

Agroambientes de coleta de flores sempre-vivas e outros produtos do cerrado, pastejo de animais em 
pastagens nativas e plantio de quintais próximos as lapas ou ranchos. 

Matas e Cerrados. 

Agroambientes de coleta de frutos comestíveis e outros produtos 
do cerrado, implantação de quintais, hortas e roças de toco, e 

pastejo de animais em pastagens nativas e plantadas. 

Baixadas  e Vazantes – úmidas e secas. 

Agroambientes de intensificação da implantação de quintais, 
hortas e roças, além de pastagens plantadas, em alguns casos. 
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Nesse sentido, valem-se das “manchas” de solos com fertilidade natural e teor de 

umidade mais elevadas para cultivarem com uso de recursos genéticos para agricultura e 

alimentação, adaptados ao longo do tempo/espaço; criam animais de grande porte, 

também adaptados, em manejo extensivo, ou de baixa intensidade, nos campos nativos; 

coletam/manejam a flora nativa segundo os ritmos de seus ciclos vegetativos.  

Com isso, otimizam os fluxos energéticos e de nutrientes dos agroambientes 

associados a estratégias agroalimentares e econômicas das famílias, que podem sofrer 

variações segundo os ritmos da biota envolvida, gerando estreita relação e dependência, 

visto que há ausência ou baixo uso de insumos agrícolas externos. O contrário também 

ocorre. Por exemplo, identificamos que a variação de preços de produtos pode levar a 

maior ou menor concentração do trabalho familiar em uma ou outra atividade em 

determinado ano. Ou mesmo que a interdição de acesso à flora, em função de conflitos 

territoriais com parques naturais, por exemplo, afeta diretamente a economia familiar e, 

consequentemente, a reprodução social do grupo. 

Tal lógica de reprodução está, portanto, calçada nos ciclos naturais e condições 

edafoclimáticas desses agroambientes que, nesse caso, demanda dimensão territorial 

considerável, visto que os recursos/possibilidades que a relação solo-planta oferece 

estão amplamente distribuídos, em “manchas”, pela Serra, para cada tipo de uso. Em 

termos proporcionais, a menor parte das terras é ocupada por cultivos nas cotas mais 

baixas; a maior parte é utilizada para a coleta e criação nas cotas elevadas; e, em geral, 

mais da metade de uma unidade territorial é ocupada por escarpas/formações rochosas e 

matas preservadas. Além disso, em todos os casos, o uso/manejo é feito considerando-se 

a conservação da água, vista como patrimônio herdado, e, em muitos casos, considerada 

sagrada pelo grupo.  

Como efeito dessa lógica, tem-se abundância hídrica, hotspot254 de biodiversidade 

nativa, vasta agrobiodiversidade e considerável densidade cultural, com amplo 

repertório de conhecimentos dos usos potenciais da flora nativa - elementos que marcam 

a geografia das comunidades apanhadoras de flores. Ressalte-se que todos esses 

elementos são atualmente de interesse do capital mundializado, o que tem gerado 

tensões e conflitos territoriais de diversas ordens, como veremos nas seções que se 

seguem neste trabalho. 

 

                                                           
254 Assim classificada essa área no Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, que definiu essa 

porção da Serra do Espinhaço como prioritária para conservação (MONTEIRO, 2011). 
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Territorialidades, estratégias agroalimentares e econômicas 

 

As territorialidades255 dessas comunidades combinam, portanto, agroambientes 

contidos na dualidade serras-sopés da serra, terras altas-terras baixas, unidades 

familiares-terras de uso comum ou unidades familiares-terras de uso coletivo, cujas 

práticas produtivas são organizadas em um calendário agrícola256, regido pelas estações 

do ano, que se realiza pelo movimento da transumância das famílias. Na época das 

chuvas, as famílias concentram suas atividades nas terras baixas, onde se concentram as 

“roças”, voltadas, sobretudo, para a alimentação familiar; na época da estiagem, 

concentram suas atividades nas terras altas, onde coletam plantas ornamentais a serem 

comercializadas e utilizam os campos com gramíneas , para pastagem do gado, que é 

tido, em geral, como “poupança” das famílias (comercializados em caso de necessidade 

para atender urgências relativas à saúde, ou celebrações, etc.). A transumância é, 

portanto, um mecanismo de contornar limites e valer-se das potencialidades 

agroambientais contidas na totalidade da Serra. 

Na prática, as famílias conjugam, nas dimensões espaço/temporais, agricultura-

criação-coleta, que se traduz em policultivos, em meio a áreas de vegetação nativa; 

quintais agroflorestais ao redor das moradias, com alta densidade de espécies 

alimentares e criação de animais de pequeno porte; criação de animais rústicos de 

grande porte nos campos nativos localizados nas cotas elevadas; e coleta/manejo de 

espécies da flora nativa em diferentes altitudes, para alimentação, práticas tradicionais 

                                                           
255 Corroborando Sack (1986) de que a territorialidade é uma estratégia que visa afetar, influenciar ou 

controlar ações e interações (de pessoas, coisas e relações) delimitando e tentando controlar uma área 
geográfica específica. Como também, em acordo com os aportes de Marques (1994), de que a 
territorialidade varia de intensidade segundo a situação. Corresponde a um uso do espaço socialmente 
construído e depende de quem controla quem e por quê. Sendo que as sociedades que possuem 
diferenças sociais institucionalizadas empregam a territorialidade de maneira diferente daquelas que não 
as tem. 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 - como é o caso aqui analisado.  

256 Segundo Bourdieu, o calendário funciona como princípio de organização (regula a sucessão temporal), 
e força de integração (garante a harmonização das condutas individuais, o preenchimento recíproco das 
expectativas relativas às condutas). O calendário dos trabalhos e das festas institui a coesão do grupo, 
interdizendo toda omissão às previsões coletivas, e ao mesmo tempo, garantindo a previsibilidade, fora 
da esfera da ciência ou do cálculo econômico. Segundo o autor: “A ordem social é, antes de mais nada, 
um ritmo, um tempo. Conformar-se à ordem social é primordialmente respeitar os ritmos, acompanhar a 
medida, não andar fora do tempo. Pertencer ao grupo, significa ter no mesmo momento do dia e do ano 
o mesmo comportamento de todos os outros membros do grupo” (BOURDIEU, 1979, p. 47-48, apud 
COSTA FILHO, 2018).  
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de medicina, festejos, construções domésticas e plantas ornamentais para 

comercialização. Pode ainda ocorrer pesca e caça, para fins de alimentação. 

Ressalte-se que as estratégias agroalimentares construídas estão ancoradas na 

combinação de agroambientes, nos conhecimentos transmitidos pela oralidade e 

atualizados ao longo de gerações, na cultura alimentar que prioriza certas variedades de 

sementes e raças, no uso familiar e comunitário da água, da terra e do recurso genético 

agrícola adaptado às condições edafoclimáticas. Sobre este recurso, merece destaque 

que a prática identificada em campo para sua manutenção possui duas estratégias 

centrais que se repetem nas comunidades: reservar parte das sementes colhidas pela 

família de um ano para o outro, garantindo estoque familiar de sementes; e distribuir 

variedades distintas de cada espécie cultivada entre as famílias de uma mesma 

comunidade ou de comunidades vizinhas. De forma que se alguém perde uma 

determinada variedade mais adaptada a uma condição edafoclimática, pode recuperá-la 

com parentes e vizinhos. 

Essa lógica de reprodução social alimenta e é alimentada por representações e 

práticas sociais de interação com a natureza, que é vista como criadora da vida e como 

um todo do qual fazem parte, sem dicotomia. Sobre a serra, as extensas áreas com 

relevo aplainado, conhecidas pelos moradores como campos, ou também como 

chapadas, destacam-se pela abundância de flores nativas típicas dos campos rupestres – 

as sempre-vivas257. Para os moradores que habitam as comunidades do sopé da serra nas 

duas faces (ocidental e oriental), duas referências são comuns: “ir pra serra” ou “subir 

para os campos”; e as escarpas da serra marcando o sopé ou “pé da serra”258. Para os 

moradores que têm suas moradias sobre a serra: “tudo aqui é serra, mas cada lugar tem 

seu nome, cada palmo dessa serra tem nome”.  

Dessa forma, cada campo, cada vale e cada crista receberam nomes relacionados 

às suas histórias, como o campo dos Ferreira (referência ao sobrenome de famílias que o 

utilizavam); o capão da onça (capão de mata, em meio aos campos, onde se encontram 

nascentes e há presença do felino); a serra do Galho (crista de quartzito com alusão ao 

seu formato); a serra da bicha (onde ocorre presença de onças); o campo São Domingos 
                                                           
257 Plantas cujas espécies de maior valor comercial pertencem ao gênero Comanthera e constituem 

importante fonte de renda para as famílias das comunidades locais. 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, etc., vindas de distintos ambientes de coleta (localmente definidos como 
campos, serras, serrinhas, boqueirões, etc.) a depender da época do ano e da demanda. 

258 As falas/enunciações de moradores locais estão destacadas em itálico ou entre aspas, mesmo em 
trechos mais amplos, para elucidar suas colocações e expressões. 
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(nome de um dos campos mais extensos, dado em homenagem a um dos padroeiros 

locais, o que marca a religiosidade). Outra localidade com extensos campos é conhecida 

como “Chapada do Couto”, na Mata dos Crioulos, próximo ao Pico do Itambé, uma 

referência marcante para os moradores que habitam essa área, pois se trata do ponto 

culminante dessa regida Serra do Espinhaço nessa área, com 2.062 metros (SAADI, 

1995). A presença de topônimos marca não somente a nominação do relevo, quanto 

também a apropriação simbólica por comunidades locais, cuja memória celebra e reifica 

vínculos ancestrais com os lugares. 

Há, portanto, presença de comunidades agrárias apanhadoras de flores nas três 

áreas, no ‘sertão’, sobre a ‘serra’ e nas margens/‘beiras’ do Jequitinhonha. Aquelas que 

estão com as moradias agrupadas sobre a serra também se valem das cotas mais baixas e 

mais altas dentro de uma menor amplitude, reproduzindo a mesma lógica de 

verticalidades e horizontalidades de uso da Serra e valendo-se das mesmas estratégias 

agroalimentares. Ocorre, também, de famílias localizadas sobre a serra descerem ao 

sertão para cultivar roças com parentes na época das águas (novembro a março). 

Ao contrário do que um primeiro olhar desavisado possa interpretar, as travessias, 

comumente feitas a cavalo, assim como os usos da serra, guardam similaridade e 

constância. O uso dos “cargueiros” (animais de carga) ainda é uma prática recorrente na 

serra, tanto para o transporte de pessoas, quanto para o transporte das flores, por 

exemplo. Assim, o trânsito de pessoas e gado subindo e descendo a serra ocorre ao 

sabor das estações do ano e das práticas tradicionais de uso dos campos nativos para 

pastagem, como também da comercialização de animais entre as comunidades.  

As travessias também são realizadas para participarem de festas tradicionais nas 

comunidades ao longo do ano, que atualizam práticas religiosas ou relativas à colheita, 

como também para retribuir visitas, conformando vínculos e laços de sociabilidade. As 

festividades ainda são momentos de expressão da cultura alimentar com pratos típicos. 

São frequentes os laços de parentesco e afinidade entre os comunitários e as 

comunidades. Os moradores facilmente enumeram famílias e amigos que têm do “outro 

lado da serra” ou sobre a serra. Alguns desses momentos que vivenciamos em campo 

são retratados a seguir: 
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Fot. 27: Travessias para colher flores (Fonte: 
a autora). 

Fot.28: Travessia do “sertão” para encontro na 
“serra” (Fonte: a autora). 

 

A maioria das famílias construiu suas casas agrupadas nas comunidades nas cotas 

mais baixas, ao redor dos campos nativos de coleta, prática que é feita sobretudo na 

época da seca (abril a outubro) e está associada, nos dizeres locais, à “panha” ou coleta 

de flores, e ao manejo do gado, podendo lá permanecer por semanas – tem-se assim a 

transumância. A coleta das flores oportuniza encontros, festas e enlaces, porque é 

quando famílias de diferentes comunidades encontram-se nos campos, como narrou 

uma moradora: “Tem muita gente que casou panhando flor na serra”; e “Tem gente 

também que nasceu nas lapas, porque tinha família que ficava até o ano todo morando 

mesmo nos campos”. Trata-se, pois, de momento/espaço de sociabilidade entre 

comunitários e comunidades.  

A moradia das famílias, nesse tempo em que permanecem sobre a serra, pode se 

dar em ranchos, que são construções feitas, em geral, com matérias-primas locais 

facilmente encontradas nos campos, como madeira e folha de palmáceas. Ela pode se 

dar também nas lapas, que são cavidades naturais, ou grutas, existentes nas formações 

rochosas. Em ambas possibilidades, as famílias organizam internamente cozinha e  

quartos, valendo-se de colchões feitos com capins nativos da serra. Algumas lapas, 

inclusive, recebem os nomes das famílias que tradicionalmente ali se estabeleceram para 

a apanha das flores, atividade que pode recrutar todos os membros de uma mesma 

família.  

Dessa forma, há “moradias de baixo” e “moradias de cima”, o que amplia o 

sentido de moradia, haja vista a presença de quintais ao redor desses locais e que não se 
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trata somente uma moradia temporária, uma vez que podem ser usadas por longos 

períodos, a cada ano, havendo famílias que as tem como uso permanente. A lapa 

também pode se tornar casa de produção de farinha nas comunidades localizadas nas 

cotas elevadas (sobre a serra). 

 

  

Fotografias 29 e 30: Moradias: “rancho” e “lapa” (Fonte: a autora). 
 

Nesse tempo que passam nos campos nativos da serra, a dieta é composta de 

alimentos levados e complementada com alimentos nativos. É comum encontrar plantas 

frutíferas antigas ao redor das lapas e ranchos, nos “quintais” dessas moradias. Nesse 

sentido, tanto a transumância como as travessias geram fluxos gênicos (vegetais e 

animais), alimentares e econômicos entre as diferentes comunidades, como também 

criam/recriam sociabilidades no tempo/espaço, vitais à reprodução social desses grupos 

e desse modo de vida.  

Chama atenção a receptividade das comunidades àqueles que estão “de 

passagem”, talvez tributária das práticas de longas travessias e de “arranchar” pelo 

caminho. Como explicou uma moradora da serra: “sempre passa gente por aqui e 

arrancha na nossa casa. Muitas vezes gente que eu nem nunca vi. Eu acho bom, porque 

além de conhecer gente de outro lugar, uma hora pode ser que eu também que precise 

de ser acolhida. É sempre bom ajudar as pessoas”.  

A acolhida e a solidariedade, em momentos de dificuldades, são constantes e 

marcam a reciprocidade. Outro aspecto que merece destaque refere-se ao 

reconhecimento, entre os moradores, daqueles que conhecem os caminhos da serra em 

detalhes, o que é valorizado pelo grupo. São pessoas às quais diferentes comunidades se 

referem como sendo alguém que “conhece de verdade, sabe andar pela serra toda”. 

Benzedores(as) também são reconhecidos(as) em várias das comunidades, como 
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referência não só às práticas de cura, como para a benzeção de proteção das roças e 

também de práticas de prevenção de “ofensa” de animais peçonhentos - realizadas antes 

de subirem aos campos ou realizarem as travessias. Isso significa dizer que há ritos e 

religiosidade que perpassam as práticas de produção/reprodução da vida permeadas por 

significações e compreensões contextualizadas pelos lugares onde se encontram, 

transmitidos e reelaborados ao longo de gerações.  

Portanto, comumente, as estratégias agroalimentares e econômicas das famílias 

estão ancoradas: 

 na agricultura baseada em práticas tradicionais e na criação de animais de pequeno 

porte, ambas têm como prioridade o consumo familiar, e com ocorrência do 

protagonismo das mulheres;  

 na coleta e no manejo de espécies nativas para fins alimentares, com destaque para as 

plantas medicinais, que são usadas para as práticas tradicionais de cura, e para frutos 

nativos do cerrado, com alto teor de vitaminas (como pequi, panã, cagaita, mangaba, 

etc.), importantes na nutrição infantil e alimentação das famílias; 

 na criação de gado rústico e de animais de carga e transporte, com o uso de pastagens 

nativas, que se revelam importante estratégia econômica, alimentar e cultural 

(presente em expressões culturais, como momentos festivos);  

 na coleta de flores sempre-vivas e demais espécies ornamentais, que compõem a 

identidade coletiva auto definida, que expressa vínculos territoriais, além de 

constituir componente fundamental da renda monetária familiar anual. 

 

 

Apontamentos sobre o fogo no manejo tradicional dos agroambientes da Serra  

 

O uso do fogo sobre a serra, ou seja, nas cotas elevadas, é destinado, sobretudo, ao 

manejo das pastagens nativas para estimular a rebrota das gramíneas na época das 

águas. Em geral, os moradores consideram a melhor época para essa prática entre 

setembro e novembro, após a coleta das flores e depois das primeiras chuvas, nos 

horários de menor incidência solar (cedo ou à tardinha), para facilitar seu controle 

(evitando-se que o fogo avance sobre os capões e matas, onde se encontram as 

nascentes que se busca conservar).  
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Na prática local, as áreas de mata e de nascentes de água são preservadas do fogo 

pelo uso de aceiros259, bem como se considera o sentido dos ventos, o horário do dia e a 

umidade. Uma mesma área, dependendo de sua localização, pode ser queimada em 

intervalos de dois anos ou mais, a depender de suas características de solo, vegetação e 

umidade e tendo como importante referência os intervalos de ocorrência de incêndios 

naturais observados. Tais referências de usos são conhecidas e reafirmadas pelas 

comunidades, e quando algum morador não as considera, pode sofrer críticas dos 

demais, como mecanismo de controle social.  

Esses aspectos tornam-se, portanto, reguladores dos usos, que ocorrem também 

no uso dos demais recursos naturais, de forma a manter longevidade da 

produção/reprodução da vida, com destacando para: os cuidados na coleta de flores, os 

ritmos e cuidados na coleta de plantas medicinais, óleos, fibras, madeiras, entre outros – 

como veremos adiante para cada caso. A densidade de gado na serra também é levada 

em conta para se evitar o pisoteio dos ambientes das flores, ainda que as gramíneas 

pastejadas pelo gado não sejam aquelas que têm suas flores colhidas. Dessa forma, há 

uma lógica no uso e na conservação dos recursos, referenciadas nos conhecimentos e 

cuidados também em relação à fauna e à sua função na manutenção da vida na serra. 

O fogo também é utilizado nas “roças de toco” para dinamizar a ciclagem de 

nutrientes contidos na biomassa, sendo que, nesse caso, ocorre de forma localizada, 

predominantemente nas cotas baixas. Da mesma forma, tem-se o pousio e rotação de 

culturas para produção de biomassa e posterior queima para reciclagem de nutrientes. 

Também conhecida como “roças de coivara”, trata-se de uma prática utilizada pelos 

nativos das Américas há milênios, na busca da elevação do pH e disponibilização de 

nutrientes – como será melhor compreendido posteriormente neste trabalho. 

É recorrente, entre os moradores, a afirmação de que algumas espécies de flores 

respondem positivamente ao fogo, o qual estimula sua rebrota; ou mesmo que a queima 

de outras gramíneas presentes, sobretudo em áreas mais úmidas, é necessária, porque, 

quando estão altas, podem sombrear as flores, diminuindo a entrada de luz, e, 

consequentemente, sua capacidade de brotação. Já, para os botões, em geral, não se 

observa a mesma necessidade/ efeito do/em relação ao fogo.  

Assim, o uso do fogo está presente na agricultura-pastagem-manejo das flores, 

como elemento central no manejo desses agroambientes. Cabe ressaltar que não 

                                                           
259 Consiste numa faixa circundando a área que será queimada onde se realiza a retirada do material 

orgânico que está sobre o solo, evitando-se, assim, a propagação do fogo para as áreas circunvizinhas. 
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estamos nos referindo a incêndios florestais, mas ao manejo tradicional de 

agroambientes com alta biodiversidade, em que tal uso tem um papel chave e envolve 

uma gama de conhecimentos na sua prática. No entanto, ainda que se constate a elevada 

conservação da água, do solo e da biodiversidade onde estão territorializadas essas 

comunidades, nessa porção da Serra do Espinhaço, a prática do uso do fogo controlado 

em escala local é criminalizada por órgãos de gestão ambiental, mesmo que isso se dê 

envolvendo práticas compreendidas como parte de uma totalidade da dinâmica de 

interação ecológica capaz de gerar e manter a biodiversidade local.  

Por outro lado, assim como ocorreu em relação à compreensão do papel antrópico 

sobre a estrutura dos ecossistemas, havia na Ecologia uma visão conservadora, na qual a 

distribuição das espécies no espaço/tempo era determinada apenas pelas variáveis 

climáticas e edáficas (PAUSAS e KEELEY, 2009). Atualmente, compreende-se que o 

fogo é um processo amplamente presente em todos os ecossistemas terrestres e que 

determina as dinâmicas ecossistêmicas (BOND et al., 2005).  

Em se tratando do cerrado brasileiro, refere-se a maior área de Savana da América 

do Sul, caracterizado por um estrato herbáceo de gramíneas, arbustos e árvores tortuosas 

(RIZZINI, 1997). Durante a estação chuvosa, há uma alta produção de biomassa, que 

seca à medida que a estação seca progride, favorecendo a ocorrência de queimadas. Os 

estudos de Miranda et al. (2009) comprovaram que, por milhares de anos, queimadas 

naturais, durante a estação úmida, e queimadas antropogênicas, durante a estação seca, 

coexistiram no bioma cerrado, sugerindo que o fogo, juntamente com a sazonalidade 

das chuvas e os solos distróficos, é um dos fatores determinantes da forma de sua 

vegetação.  

O fogo, portanto, influencia a dinâmica do cerrado (MIRANDA et al. 2009; 

LEHMANN et al. 2011; STAVER et al, 2011), indicando que o regime histórico de sua 

ocorrência contribuiu para a determinação da estrutura da própria biodiversidade 

(DURIGAN e RATTER, 2016; SCHMIDT et al., 2018). Sabe-se ainda que o fogo tem 

um papel fundamental, com destaque para a quebra de dormência de sementes da flora 

(LEHMANN, et al., 2014; PINHEIRO e MONTEIRO, 2010; RAMOS-NETO e 

PIVELLO, 2000; COUTINHO, 1981).  

Além de todos esses aspectos, é importante destacar algumas particularidades do 

uso do fogo na lógica aqui em questão. Como já foi descrito, o fogo é usado pelos 

apanhadores nos campos, para redução da competição interespecífica e para o  

favorecimento de espécies desejadas, estimulando a rebrota de algumas espécies de 
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sempre-vivas e de pastagens nativas, sendo utilizado também nas ‘roças de toco’. Os 

agroambientes, em questão, em geral, estão em condições de solos arenosos, ácidos e 

distróficos e sujeitos a temperatura atmosférica média mais baixa que a média geral dos 

cerrados, dada a altitude que se encontram. Essas condições resultam em menor 

atividade biológica no solo e, com isso, menores taxas de decomposição e mineralização 

da matéria orgânica. Dessa forma, o uso do fogo acelera a mineralização do material 

orgânico, disponibilizando nutrientes no solo. 

Sob essa perspectiva, há uma relação direta entre a abundância das diversas 

espécies nativas manejadas por essas comunidades e o manejo do fogo. Assim como 

ocorre para os quintais e as ‘roças de toco’, em que o uso do fogo provoca a 

renovação/reinicia sucessões ecológicas no tempo/espaço, produzindo um mosaico de 

matas em diferentes estágios sucessionais vegetacionais. Há também estudos que 

demonstraram que o manejo das pastagens nativas com o gado rústico é fundamental 

para o controle da produção de biomassa no cerrado, que tem elevado potencial de 

combustão do material herbáceo, agindo, portanto, esses animais no controle da queima 

(BRASILEIRO, 2013) e na produção desses agroambientes. Portanto, a criminalização 

do uso do fogo por essas comunidades agrárias se dá no contexto de interesses 

sobrepostos a essa área, como veremos adiante, sendo mais uma questão política do que 

ecológica260.  

                                                           
260 Segundo Soldati e Teixeira (2018), evidências arqueológicas, genéticas e ecológicas indicam que as 
populações humanas manejaram intensamente todos os ambientes do globo terrestre ao longo de milhares 
de anos, sugerindo que toda a terra é um mosaico de ambientes antropogênicos (WILLIS et al. 2004, 
ROSS, 2011, CLEMENT et al. 2015, BOIVIN et al. 2016). Esses estudos típicos da Ecologia Histórica 
(BALÉE, 2013) defendem que, além de domesticar espécies animais e vegetais, os grupos humanos, mais 
do que transformar, foram capazes de “domesticar paisagens” como um todo, alterando sua dinâmica 
ecológica evolutiva para torná-las mais produtiva, de modo a atender suas demandas materiais 
(CLEMENT et al. 2015). tal perspectiva dialoga com a Teoria da Construção de Nicho, quando evidencia 
que todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, através de suas atividades e decisões, modificam 
seus próprios nichos, assim como de outros organismos (LALAND, 1996; ODLING-SMEE, 1996). 
Assim, ao alterar os nichos, os organismos também mudariam as pressões seletivas naturais. 
Soldati e Teixeira (2018) consideraram diversos estudos realizados por pesquisadores do Instituto 
Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), liderados por Charles Clement, que comprovaram que as 
diversas estratégias realizadas pelos mais de oito milhões de indígenas que habitavam a bacia amazônica 
antes da chegada dos europeus alteraram drasticamente e quase irreversivelmente o meio físico 
(CLEMENTE et al., 1999; CLEMENT et al., 2015). São exemplos dessas estratégias, a alteração da 
composição florística, seleção de propágulos, beneficiamento de espécies, alterações estruturais no solo, 
uso do fogo, diversificação genética pela domesticação de espécies e o desenvolvimento de conjuntos de 
conhecimento complexos que sustentam o uso máximo da sociobiodiversidade. Atualmente, as pesquisas 
aprofundam e confirmam que a Floresta Amazônica é uma formação antropogênica, ou seja, que toda a 
sua estrutura e dinâmica foi e é influenciada pelo manejo humano (CLEMENT et al., 2015). Na tentativa 
de construir uma teoria capaz de responder ecologicamente aos processos de domesticação, Levis et al. 
(2018) identificaram oito tipos essenciais de manejo que corresponderiam à “síndromes de 
domesticação”: 1) remoção de espécies não úteis; 2) proteção de espécies úteis; 3) atração de animais 
dispersores; 4) transporte intencional ou não de plantas úteis para além de seus limites geográficos; 5) 
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3.2.1 Agricultura e tradicionalidade 

 

 

A agricultura é desenvolvida, sobretudo, nos “quintais” e nas “roças”. Os quintais são 

agroflorestais e estão ao redor das moradias, onde se encontra alta diversidade de 

hortaliças (incluindo nativas), ervas medicinais e frutíferas cultivadas e também 

pequenas áreas cultivadas anualmente com diversas variedades de mandiocas, feijões, 

abóboras, amendoins, canas-de-açúcar, batatas, inhames, cafés, entre outros.  

Os cultivos desses gêneros nos “quintais” são justificados, pelos moradores, em 

razão da necessidade de alimentos de acesso mais fácil e nas proximidades das 

moradias, para o dia a dia. Nessas áreas, é comum o uso de esterco (fezes) de animais 

para fertilização. Nos quintais, também se encontra a criação de animais de pequeno 

porte (galináceos e porcos, de raças localmente nominadas como “comum” ou 

“caipira”) e é comum manter-se algumas vacas para o fornecimento de leite à família, 

podendo contar ainda com a criação de abelhas (nativas e africanas) e coelhos. Próximo 

às casas também se encontram estruturas de beneficiamento (de mandioca, cana e 

milho), de armazenamento (de sementes, alimentos diversos e utensílios variados, como 

ferramentas de trabalho, carros-de-boi, carroças, pequenas máquinas, etc.). 

Já as “roças”, por sua vez, referem-se a áreas de cultivo mais extensas, as quais 

podem estar próximas às moradias nas cotas baixas ou em diferentes patamares/altitudes 

na encosta ou mesmo sobre a serra. Nas cotas mais baixas, as famílias valem-se das 

vazantes dos rios para o cultivo, nas quais os movimentos de inundação dessas áreas 

fertilizam esses solos. Enquanto na serra, como ocorre maior domínio de solos arenosos 

e distróficos, as famílias buscam “manchas” de solo mais argilosas e avermelhadas, 

como também aquelas mais escuras e úmidas, que são indicadores de “terras de cultura” 

ou de fertilidade natural do solo mais elevada. Também são usadas plantas indicadoras 

                                                                                                                                                                          
seleção fenotípica; 6) manejo do fogo para aumento da fertilidade do solo; 7) plantio de espécies; e 8) 
enriquecimento do solo. Esses oito processos são, assim, a base para reconhecer as “marcas humanas nos 
ambientes”, evidência básica da domesticação. Tendo como referência tal teoria, Soldati e Teixeira 
(2018), através de pesquisas realizadas nessa porção da Serra, afirmaram que: “analisando as diversas 
práticas de manejo humano efetivadas pelos apanhadores de flores sempre-vivas, desde seus ancestrais, 
permitem vislumbrar que, assim como a Floresta Amazônica, o mosaico da Serra do Espinhaço 
Meridional, em Minas Gerais, tem sido domesticado, sendo, portanto, um engenhoso construto humano” 
(p.80). 
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para localização desses solos. Ou seja, busca-se solos que permitam maior renda da 

terra às famílias. 

É comum uma mesma família ter mais de uma “roça”, até mesmo cinco delas, 

todas manejadas ao mesmo tempo em diferentes altitudes e a depender dos 

agroambientes, valem-se do uso de rotação de culturas com pousio, para reposição 

natural da fertilidade dos solos através do uso da biomassa (“roça de toco”). A época de 

plantio das roças ocorre na estação chuvosa, geralmente entre novembro e março, 

envolvendo diversas variedades locais, com destaque para: mandioca, feijão, milho, 

arroz, fava, sorgo, cana-de-açúcar, abóbora, batata, batata-doce, maxixe, amendoim, 

inhame, entre outras. Também ocorre presença de frutíferas de porte elevado nessas 

áreas, que cumprem papel de sombra e alimento durante o trabalho.  

Tem-se, portanto quintais-roças, em geral menores que 0,5 hectare, e roças que 

“andam” pela serra, em geral com até 1,0 hectare de tamanho cada. Em ambos pode 

ocorrer rotação de culturas e pousio, que varia no tempo/espaço, segundo os critérios 

baseados no conhecimento adquirido e nas necessidades dos grupos. A distância das 

roças de uma mesma família pode variar de 300 metros a 06 quilômetros, entre si, 

percurso comumente feito a pé. A produção dos quintais e das roças é destinada, 

prioritariamente, ao consumo familiar, ocorrendo também a venda de excedentes.  

Ressalte-se que, a partir dos laços de parentesco e afinidade, há famílias que têm 

suas moradias e roças nas cotas mais elevadas e, na época das águas, descem ao 

“sertão” para cultivar roças com “parentes” e/ou “compadres”, ou ainda para cultivar 

um “pedaço de terra própria”. Busca-se, assim, manchas de solos de maior fertilidade 

distribuídas pela serra, o que significa renda da terra diferencial, que compensa tal 

esforço familiar, ainda que isso incorra em elevado risco de perda, segundo as famílias, 

devido à condição semiárida mais severa da área do “sertão”. Comunidades localizadas 

nas margens do Jequitinhonha, como Mata dos Crioulos, por exemplo, conseguem fazer 

até quatro colheitas de feijão por ano, valendo-se da relação altitude-umidade. Portanto, 

não é só a fertilidade natural dos solos que define a boa colheita na serra e adjacências, a 

umidade também tem grande relevância para essas comunidades e as particularidades de 

cada comunidade. 
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Fot. 31: Quintal agroflorestal (Fonte: Valda 
Nogueira, 2015). 

Fot. 32: Quintal policultivado – aqui inhame e 
cana-de-açúcar (Fonte: Valda Nogueira, 2015). 

 
Fot. 33: Quintal agroflorestal (Fonte: Valda 

Nogueira, 2015). 

 
Fot. 34: Roça com chifre para proteger do 

“mau olhado” (Fonte: Valda Nogueira, 2015). 

 
Fot. 35: Raça local de porco “caipira” (Fonte: 

Carlos H. Souza, 2014). 

 
Fot 36: Horta com fruteiras ao redor (Fonte: a 

autora). 

 
Fot. 37: Seleção de sementes de variedade local de 

feijão (Fonte: João Roberto Ripper, 2015).  

 
Fot. 38: Cultivo de mandioca consorciada com 

melancia na roça (Fonte: Valda Nogueira, 
2015). 
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Fot. 39: Cultivo de milho consorciado com feijão 

na roça (Fonte: Valda Nogueira, 2015). 
Fot. 40: Colheita de milho variedade local na 

roça (Fonte: João Roberto Ripper, 2015). 
 

Tanto as roças como os quintais caracterizam-se por alta diversidade 

interespecífica e intraespecífica, ou seja, alta variabilidade genética de espécies 

cultivadas adaptadas à grande diversidade dos agroambientes. Em nosso trabalho de 

campo, considerando as espécies cultivadas nas roças e nos quintais constatamos: 94 

espécies destinadas à alimentação (com diversidade de variedades intraespecífica 

elevada), sendo 17 delas medicinais e condimentares. Identificamos, ainda, o uso na 

dieta alimentar de 15 espécies alimentares nativas, das quais duas são endêmicas da 

Serra do Espinhaço (coroa de frade e quiabo de lapa) e uma outra (gondó), que já 

compõe os quintais familiares com domínio de técnicas de seu cultivo e apontamentos 

de diferenciação em relação àquela que se encontra nas matas – sinais de domesticação 

que merecem aprofundamento (ver anexo 01).  

Há também considerável repertório de receitas da culinária local, em que 

destacamos a “farofa”, prato típico das festas (religiosas, casamentos, etc.) realizadas 

nessas comunidades, geralmente acompanhada de outros pratos, com variações no seu 

preparo. Destaca-se, ainda, presença marcante da mandioca na cultura alimentar 

cotidiana – seja cozida, frita ou na forma de farinha, produzida localmente. Isso se 

confirma nas roças, em que ela está sempre presente com elevada quantidade de 

variedades, tendo sido identificadas 28 variedades de mandioca cultivadas por uma 

única família (NAC/UFVJM, 2016). 

Essa alta diversidade interespecífica e intraespecífica é que garante a produção nas 

especificidades das condições locais em que há aquelas mais adaptadas às áreas mais 

secas/mais úmidas, mais arenosas/mais argilosas, etc. Consequentemente, a mandioca 

tem grande importância na manutenção dessas famílias e comunidades, juntamente com 

feijões, milho, abóboras e canas-de-açúcar – alimentos que encontramos em todas as 

localidades. Os demais variam segundo o contexto, sobretudo animais, em que a 
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proteína animal mais presente nas refeições é o frango/galinha caipira, ainda que, 

conforme apontado, haja variações (bovino, suíno e pescado). 

A produção da farinha de mandioca é um evento que reúne membros de todas as 

idades nas suas diversas etapas: descascamento, ralação, prensa e torra. A produção de 

rapadura, a partir da cana-de-açúcar, também reúne famílias e envolve uso de animais. 

Cabe ressaltar que existem dois tipos de mandioca, a “mansa”, usada para consumo 

direto após seu cozimento; e a “brava”, usada para fabricação de farinha e que não pode 

ser consumida diretamente, por ser considerada tóxica ao ser humano, dado o alto teor 

de ácido cianídrico. As comunidades, sobretudo as quilombolas, detêm conhecimento 

sobre como proceder para se consumir a mandioca brava, caso necessário.  

Há também outros alimentos - broto de samambaia, broto de embaúba e broto da 

folha do inhame - importantes em contexto de escassez, causada outrora pela restrição 

de acesso às terras ancestrais de cultivo, os chamados “períodos mais difíceis”, segundo 

consta na memória coletiva,. Destaque-se que há técnicas específicas para o preparo 

desses alimentos de forma a viabilizar o consumo humano. 

Ocorrem também trocas e doações de sementes entre os grupos, o que significa 

dizer que há fluxo gênico/circulação interno às comunidades e também entre 

comunidades diversas, dados os laços de parentesco e afinidade, o que garante a 

conservação dos recursos genéticos adaptados através de seu uso constante pelas 

famílias. Desta forma, as relações familiares também propicia a manutenção da 

biodiversidade agrícola261 - enquanto patrimônio familiar e comunitário, fundamental 

para se colher nas condições descritas.  

Uma das formas pelas quais isso ocorre se dá por meio dos filhos jovens dessas 

comunidades. Cada nova família que se forma e se instala na comunidade (família 

neolocal) leva sementes e mudas, incluindo animais, para começar seu quintal e sua 

roça. Não por acaso, um dos termos que utilizam quando se pergunta qual é a origem 

das sementes é: “essas são sementes de geração”, o que significa dizer que foram 

passadas de geração em geração, sendo aptas/adaptadas a produzir nas condições locais.  

Além disso, há um princípio nessas comunidades de que quem tem, ou adquire, 

uma nova variedade, deve “dar” aos parentes e vizinhos para “não perder a raça”, ou 

seja, para garantir sua conservação. Consideram que, se virem a perder o material, ele já 

                                                           
261 A biodiversidade agrícola é aqui entendida como a variedade de animais, plantas e microrganismos, 

utilizados direta ou indiretamente para a alimentação e a agricultura, incluindo espécies nativas, 
espécies cultivadas, pecuária, silvicultura e pesca. 
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estará em várias roças ou quintais da comunidade, o que lhes permitirá resgatá-lo 

novamente. Ocorre assim, uma estratégia de descentralização do recurso genético e do 

cultivo constante para manter o patrimônio agrícola familiar/comunitário. 

Outra dinâmica importante de fluxos gênicos diz respeito às travessias e 

transumância que ocorrem na serra. Essa dinâmica socioterritorial provoca a troca de 

materiais entre sertão-serra-margens do Jequitinhonha desde tempos antigos, através dos 

tropeiros, o que continua na atualidade por meio dos encontros na época de coleta de 

flores e manejo do gado bovino, assim como em enlaces matrimoniais e nos festejos.  

Em geral, as mulheres têm maior tempo dedicado ao trabalho nos quintais e na 

criação de animais de pequeno porte, que geralmente envolvem os filhos menores, bem 

como o preparo de alimentos, os cuidados com a casa e os cuidados dos filhos, 

sobretudo na infância. Isso não significa, entretanto, que sejam responsabilidades 

exclusivas delas, podendo haver trabalho conjunto da família também no quintal. Dessa 

forma, é fundamental o papel desempenhado pelas mulheres no uso, na conservação ou 

na circulação de recursos genéticos para agricultura e alimentação, bem como na 

transmissão intergeracional de conhecimentos e na manutenção da cultura alimentar.  

Tais elementos têm conexão direta com a conservação de recursos genéticos para 

agricultura e alimentação, pois influenciam a decisão de materiais que permanecem ou 

não nos quintais e roçados, segundo as preferências alimentares. Porém, a adaptação às 

condições edafoclimáticas é o critério prioritário, como explicou uma mulher: “A gente 

tem que garantir a colheita e pra isso tem que ter semente boa pra essa terra”.  

Dessa forma, a conservação dos recursos genéticos para a agricultura e a 

alimentação dá-se pela distribuição, plantio/seleção constante e pela circulação 

intrafamiliar, interfamiliar, intracomunitária e intercomunitária baseada na 

reciprocidade. Há ainda o cuidado de armazenamento em locais secos e escuros (nos 

“paióis”) para sua manutenção. Ressalte-se que as sementes – variedades vegetais e 

raças locais - com conhecimentos associados (de o quê, onde, quando e como plantar e 

manejar) significam autonomia produtiva e alimentar para esses grupos, importante na 

sua cosmovisão, como explicou um agricultor: “semente é vida, porque sem ela a gente 

não colhe e não come. Por isso a gente vai passando, de geração em geração. É assim 

que é, e a semente boa é a nossa, não é a de fora não”. Ao mesmo tempo, é uma marca 

frente à agricultura capitalista.  

De toda forma, a manutenção desse legado, que também compõe o patrimônio 

familiar, depende diretamente das práticas de produção associadas aos agroambientes. 
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Os animais domésticos, ainda que sejam raças “comuns”/”caipiras”, dependem 

diretamente dos cuidados das famílias para sobreviverem (alimentação complementar, 

vacinas contra doenças, curas). As espécies cultivadas desenvolvem-se em solos 

enriquecidos pelas práticas produtivas das famílias, nos quintais ou nas roças. 

Por outro lado, identificamos a compra de sementes de algumas hortaliças que, 

devido o clima, não frutificam na área, bem como a aquisição de sementes de milho 

mais susceptíveis a pragas e doenças, como vimos em algumas comunidades do 

“sertão”. Os moradores demonstraram preocupação com essas aquisições, diante da 

potencial “mistura” ou contaminação com as sementes locais/criolas de milho, dada a 

polinização cruzada da espécie, bem como de poluição das águas e da terra em caso de 

uso de agrotóxicos para controle de “pragas e doenças” (conforme definições 

agronômicas). Isso significa, ao mesmo tempo, extração da renda da terra pelo capital 

industrial. Na prática, o que constatamos foi o uso, até então, por menos de 5% das 

famílias, em se tratando de pesticidas vegetais, e uma resistência das demais em relação 

à adesão, o que mostra o comportamento desses grupos.  

Identificamos, também, sementes de milho (varietais) doadas por órgão estatal de 

assistência técnica em uma das localidades quilombola mais distantes nas margens do 

rio Jequitinhonha – a Mata dos Crioulos. As sementes estavam sendo manuseadas sem 

nenhum cuidado para proteger as mãos dos agrotóxicos nela aplicados, que são 

classificados como tóxicos à saúde humana. Famílias dessa localidade também 

demonstraram preocupação, sobretudo, pelo risco de contaminação das variedades 

locais, que são utilizadas e adaptadas às condições locais.  

Isso aponta para o papel que a assistência técnica estatal cumpre historicamente, 

ao promover a chamada “revolução verde” no campo gerando problemas de saúde e 

endividamento das famílias camponesas, visto que também promovem adesão ao 

crédito agrícola para aquisição de insumos agrícolas industrializados. Ou seja, a 

extração da renda da terra pelo capital financeiro e industrial.  

Por outro lado, tem havido resistência nessas comunidades à adesão de tal lógica e 

subordinação, somada ao “medo de dever”. De toda forma, há pressões externas 

indicando transformações da realidade em movimento, em geral motivadas pela busca 

por aumento de produtividade e renda – ainda que isso não se realize, necessariamente, 

dadas as exigências de sementes/cultivares desenvolvidas para a produção industrial.  
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Trabalho, técnicas agrícolas e tradição  

 

Nas comunidades agrárias analisadas, o trabalho familiar e o uso de técnicas 

artesanais são constantes na produção agrícola. Além disso, a totalidade das unidades 

familiares possui quintais e roçados. E o preparo das terras se dá de forma manual, com 

uso de instrumentos e tração animal, podendo contar também com o uso de tratores, 

sobretudo no “sertão”. Nas demais localidades, constatamos o uso pontual de tratores, 

considerado, em geral, inviável devido ao elevado custo de sua contratação.  

Nas famílias sertanejas que utilizam o maquinário, a colocação recorrente é a 

insuficiência de mão de obra familiar para o trabalho manual, sendo que o custo de 

contratação do serviço oferecido por particulares não necessariamente se traduz em 

ganhos de produtividade, ou em aumento de renda da terra. Ao mesmo tempo, porém, 

viabiliza o plantio para as famílias com menor número de indivíduos disponíveis para o 

trabalho. O plantio mecanizado está restrito aos roçados em terras baixas e não adentra 

os quintais, onde permanece o trabalho manual.  

Em geral, fertilizantes químicos e pesticidas agrícolas são considerados 

desnecessários e mesmo prejudiciais. Quando ocorre em uma comunidade, as famílias 

apontam exatamente quem está usando, em que usou e externam preocupação com a 

“saúde” daqueles que utilizam a terra e as águas. Chamou nossa atenção não só a exata 

informação entre diferentes membros, como o fato de considerarem a terra e a água, 

como seres vivos que também podem “adoecer”, nos termos locais, implicando uma 

ordem moral. Algumas colocações, da terra como sujeito, apontadas por famílias 

quilombolas foram: “essas coisas não fazem bem pra nossa terra, não”; e “aqui teve um 

que insistiu com o tal do adubo e fez foi mal pra terra. Ninguém quis saber de repetir o 

que ele fez. Nossas plantas e nossas terras aqui, não aprovam isso não. Nem trator a 

terra aqui aprova”. 

Por outro lado, a prática de preparo da terra e cultivo mais comum, em todas as 

localidades, é baseada em técnicas tradicionais de agricultura, como roça de toco e 

rotação com pousio de glebas para reposição da fertilidade das terras, sendo a biomassa 

fundante para garantir nutrientes nesses solos ácidos e distróficos. Além disso, o não 

revolvimento dos solos, predominantemente arenosos e rasos, ou o uso de técnicas de 

cultivo mínimo, com auxílio de utensílios como enxadas e “matraca”, significa 

conservação de sua estrutura, matéria orgânica e microbiota.  
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De uma forma ou de outra, os roçados estão sempre próximos às áreas de mata 

nativa, assim como os quintais domésticos, e os critérios de escolha dos roçados 

conjugam bioindicadores de terras mais férteis (certas árvores), com a umidade e os 

tipos de solo. A proximidade com matas significa também proximidade com inimigos 

naturais de pragas agrícolas, o que é caro ao controle biológico/natural dessas 

populações, e, consequentemente, menor dano às espécies cultivadas. A própria 

dispersão dessas áreas cultivadas minimiza a incidência de pragas (geralmente insetos) e 

doenças (causadas por microrganismos).  

Há ainda uso de plantas hospedeiras de pragas que atraem insetos, de forma a 

preservar as espécies cultivadas de interesse alimentar. Além das práticas de “benzeção” 

e “simpatias” para proteção dos roçados, bem como do uso do calendário lunar e uma 

atenção especial aos “sinais da natureza” (nuances de chuva e de seca), que alertam para 

os preparos e cuidados com os roçados e demais práticas produtivas. 

Outro aspecto recorrente nos cultivos nos quintais e roçados é a densidade de 

plantas em pequenas áreas e os critérios utilizados para se garantir a produção. Os 

quintais são policultivados e muitas vezes fonte de sementes para cultivos maiores, além 

de contarem com espécies nativas arbóreas e frutíferas cultivadas, o que significa aporte 

de nutrientes de estratos mais profundos do solo. Nas roças, predominam consórcios em 

linhas de milhos e feijões; ou cultivos de mandiocas consorciadas com abóboras, 

melancias, maxixe, entre outros; além de capineiras e canaviais para suplementação da 

alimentação bovina e produção de rapadura - em todos os casos contando com a 

presença de frutíferas e nativas arbóreas. Podem ocorrer ainda áreas em que predomina 

somente uma cultura para comércio – mandioca e quiabo, por exemplo – mas elas não 

ultrapassam 0,5 ha, cada uma, e sempre vizinhas a outras áreas com outras culturas.  

Cabe destacar que, na lógica dessas comunidades, a base de medida para cultivo e 

colheita se dá por quantidade de sementes, obviamente considerando a área disponível e 

a demanda de consumo familiar – incluindo braços para trabalhar. Mas têm como 

linguagem básica a quantidade de sementes a ser semeada e as grandezas que ela 

implica em termos de espaçamentos praticados – em geral 1,0x0,6-1,0 para milho e 

0,5x0,5 para feijão. Em termos quantitativos, na comunidade de Lavra, por exemplo, o 

cultivo de 20 kg de milho pode gerar colheita de até 2.000 kg. Na Mata dos Crioulos, 15 

kg de semente de feijão pode gerar uma colheita de até 150 kg, podendo ambos serem 

cultivados juntos, já que o milho demanda maior espaçamento e as colheitas se dão em 

momentos diferenciados – sempre com as lógicas de consórcio descritas acima e com 
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rotação de culturas nas áreas de roçado, conforme explicação de uma agricultora foi: 

“pra terra não ter sempre a mesma planta nela, tem que variar”. 

Têm-se, assim, consórcios de plantas com conjuntos radiculares/tamanhos 

diferenciados, e, também, com diferentes alturas e arquiteturas de forma a otimizar o 

uso do terreno sem promover competição interespecífica por nutrientes e luz. Essas 

práticas envolvem compreensão acerca dos ciclos vegetativos e possibilidades de 

sinergias, em que uma planta se torna fonte de nutrientes para a seguinte (como ocorre 

com a palhada de feijão para o milho), e confere proteção contra a incidência solar 

excessiva para algumas espécies mais sensíveis. O “descanso” dado à terra significa 

também solo coberto, ou diminuição dos ciclos de umedecimento-secagem, 

promovendo sua conservação, bem como a produção de biomassa para elevação de sua 

fertilidade no futuro cultivo. Já a rotação de culturas, além do uso de profundidades 

diferenciadas do solo, tem efeito direto no controle das “pragas” e “doenças”, assim 

definidas agonomicamente. 

Essas características proporcionam uma ocupação diferenciada do conjunto 

edáfico, com diversas possibilidades de utilização do solo, da água, do ar e da 

luminosidade, bem como de interações entre a fauna e a flora (sinergismos, 

complementaridades, cooperações etc.). Além disso, ocorre integração entre cultivos-

criações-coletas, com alta diversidade de espécies que traduz-se em ampla 

agrobiodiversidade, para alimentação, moradia, confecção de utensílios, práticas 

medicinais e religiosas, bem como para a geração de renda.  

Assim, as práticas utilizadas potencializam processos e ciclos naturais (energia, 

nutrientes, matéria orgânica, interações bióticas); conservação de recursos naturais 

renováveis (solos, água, biodiversidade); economia e maior autonomia em relação aos 

recursos naturais não renováveis (combustíveis fósseis) e aos fertilizantes sintéticos; 

baixa utilização de insumos externos e mesmo ausência de insumos nocivos 

(agrotóxicos, transgênicos, anabolizantes).   

É importante destacar que, quando um jovem vai se casar, em geral inicia antes 

sua roça, que será destinada ao consumo da nova família. Isso ocorre, via de regra, nas 

terras de seu pai (ou seja, do pai do noivo), que é o local onde a nova família se instala. 

Se ocorrer o contrário - tiverem que ir para a casa do pai da noiva -, o que quase não é 

visto, é costume trabalhar um tempo na roça do “sogro”. Já o quintal, é organizado 

quando a casa é instalada. Trata-se, pois, de uma unidade produtiva de consumo ao 

longo de todo o ano, localizado ao redor das casas, em geral próximo a cursos d’água, 
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que, no caso das hortaliças, permite irrigação através do uso de mangueiras e regadores 

manuais. Nessa área, dada a maior umidade do solo, pode-se ter mais de uma safra de 

feijão, e a mandioca é colhida e utilizada o ano todo. 

Há também relações de reciprocidade na realização do trabalho agrícola, nas 

quais identificamos mutirão, troca de dia, troca de serviço. Há também doação de 

alimentos entre as famílias de uma mesma comunidade, sobretudo de mães para filhos – 

casados ou solteiros. É ainda comum a troca de sementes entre pais e filhos, ou mesmo 

o cultivo conjunto de roças entre mães e filhas, ou entre irmãs, em algumas localidades 

(sobretudo quilombolas, em que há maior protagonismo das mulheres nas roças, não 

apenas nos quintais).  

Quando algum membro da família adoece, há apoio por meio de alimentos, por 

exemplo. E se alguém, que é considerado “mais devagar” no trabalho da roça, ficar sem 

alimento em casa, a família extensa “ajuda”, como uma moradora explicou: “a gente 

ajuda, mas vai tentando animar a pessoa, porque tem que trabalhar, né?! Mas fome, aqui 

ninguém passa não, a gente não deixa”. Colocações nesse sentido repetiram-se em todas 

as comunidades aprofundadas. De forma que a reciprocidade se dá de diversas formas 

com vistas à manutenção do grupo.  

No âmbito das técnicas tradicionais utilizadas, destaca-se a “roça de toco”, termo 

mais utilizado localmente. As “roças de toco”, também chamadas de “roças de 

capoeira” ou “roças de coivara”, constituem uma prática milenar dos povos das 

Américas (MAZOYER e ROUDART, 2010). A roça de toco ou de capoeira, 

denominada na literatura acadêmica de agricultura de corte e queima, cuja origem 

remonta aos primórdios da agricultura, é um componente fundamental das agriculturas 

praticadas atualmente por grupos que, em geral, vivem nos trópicos. Praticada em meios 

arborizados diversos, desde florestas densas até as savanas arborizadas (MAZOYER e 

ROUDART, 2010), ela consiste na abertura de clareiras, por meio de roçadas e uso do 

fogo, para serem cultivadas por determinado período, seguido por um período maior 

destinado ao pousio262.  

No Brasil, a prática da roça de toco é realizada em praticamente todos os biomas, 

sendo mais expressiva na Amazônia, Mata Atlântica e no Cerrado. Segundo Homma et 

al. (1998), na Amazônia, ela é responsável pela alimentação de cerca de 600 mil 

                                                           
262 Pedroso Júnior et al. (2008, apud McGrath, 1987) define-a como “uma estratégia de manejo de 

recursos, onde os campos são rotados de forma a explorar o capital energético e nutritivo do complexo 
natural solo-vegetação da floresta, muitas vezes constituindo a única fonte de nutrientes para as roças”. 
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famílias de agricultores. Berta Ribeiro (1987), na obra O índio na cultura brasileira, 

descreveu essa prática como a agricultura realizada por indígenas brasileiros no Cerrado 

e Amazônia, no que considerou como “remanejamento de capoeiras”. A autora chamou 

atenção de que: 

 

A concepção de que a agricultura itinerante, tal como praticada 
imemorialmente pelos índios da floresta tropical, é primitiva, 
ineficiente e predatória – porque os campos abandonados após 
dois ou três anos de cultivo – é atualmente refutada como 
falácia. Os estudos (...) mostraram que eles continuam se 
servindo das “roças abandonadas” uma vez que embora o ápice 
da produção dure apenas de dois a três anos, as roças 
armazenam “batatas-doces por 4 a 5 anos, o inhame e o cará (...) 
Algumas variedades de bananas continuam a dar frutos por 15 a 
20 anos, o urucum por 25 anos (...). Outra vantagem das 
capoeiras – na qualidade de clareiras abertas na mata pela ação 
humana – é que elas propiciam um reflorestamento natural que, 
além de atrair animais de caça, provê plantas úteis, ainda não 
identificadas botanicamente, mas que os índios utilizam 
extensamente. Tais são (...) alimentos e medicamentos (...).  
Outra forma que remaneja a floresta – e também os cerrados por 
parte dos Kaiapó é a manipulação do que Posey chama “plantas 
semidomesticadas”. Trata-se de transportes feitos nas clareiras 
naturais da mata, a que já me referi, de espécies que requerem 
luz e insolação, e que também se adaptam bem na capoeira. (...) 
Como vimos os Kayapó contam com plantações lineares que 
fazem ao lado das estradas (de até 4 metros de largura) que 
unem aldeias e roças. (...) Roças são abertas e cuidadas por 
mulheres idosas em elevações. São reservas de alimentos para 
prevenir a quebra de colheita em caso de inundações. Capoeiras 
de oito a dez anos são lompas de macega e replantadas. (...) Nas 
próprias aldeias, em áreas adjacentes às casas, são plantadas 
cerca de 86 espécies alimentícias e dezenas de plantas 
medicinais. (...) Esses métodos indígenas de recuperação de 
florestas, transformadas em pomares, e melhoramento dos solos, 
transformados em ubérrimas terras pretas, que só agora vêm 
sendo cientificamente descritos, são um libelo contra o 
etnocentrismo dos que formulam nossa política fundiária e 
agrária. Há quase 500 anos, a classe dominante brasileira – e 
latino-americana em geral – teima em desconhecer as 
experiências de adaptação aos trópicos de populações tidas 
como primitivas, incultas e selvagens. Essa foi e continua sendo 
uma justificativa moral suficiente para condená-las ao 
extermínio. Tendo em mente esse espantoso genocídio e 
etnocídio (p. 28-31). 
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A partir de compreensões como esta, foi desenvolvido o conceito de florestas 

culturais, em que especialistas têm defendido que as florestas tropicais atuais evoluíram 

em conjunto com a prática da “roça de toco” e que sua grande diversidade biológica 

seria produto desse processo milenar. Isso é particularmente válido para o cerrado 

brasileiro, que, segundo apontam diversos estudos, evoluiu com a presença do fogo 

(LEHMANN, et al., 2014; PINHEIRO e MONTEIRO, 2010; PINHEIRO, 2010; 

COUTINHO, 1981). Conforme apresentado por Pedrosa Júnior et al. (2008), muitos 

estudos têm demonstrado que a interferência humana através das atividades agrícolas no 

processo sucessional da floresta acabou atuando como fonte de variabilidade, mantendo, 

ou mesmo promovendo, a biodiversidade regional (RAMAN, 2001; GUPTA, 2000; 

ALTIERI, 1999; NEVES, 1995; ANDRADE & RUBIO-TORGLER, 1994) 

Nas comunidades apanhadoras de flores, a prática da roça de toco está 

amplamente presente na agricultura, não existindo um padrão único de sua ocorrência e 

de dinâmica nos diferentes agroambientes. Geralmente, elas são praticadas nas porções 

mais planas e rebaixadas, mas podem estar localizadas também nas encostas, em 

diferentes altitudes e exposição solar. A vegetação presente nessas áreas é constituída 

por capoeiras (mata secundária) e remanescentes de floresta estacional semidecidual, 

matas de galeria, cerrado estrito e de fitofisionomias transicionais. 

Uma vez que, em geral, os solos presentes nos agroambientes dessas comunidades 

são arenosos e com poucos nutrientes disponíveis (distróficos), as áreas priorizadas 

pelas famílias para implantação das roças de toco são aquelas cujos solos apresentam 

maior teor de matéria orgânica (mais escuro) e de argila (barrento). Outro critério 

utilizado na escolha das áreas para implantação das roças de toco é a distância das 

moradias. Além disso, as variações climáticas nos últimos anos, principalmente em 

relação à ocorrência de períodos prolongados de secas ou períodos de inundações, tem 

influenciado nessa decisão. 

Em geral, homens e mulheres participam de todas as etapas; as crianças (após os 

07-08 anos de idade) participam do cultivo colocando as sementes e os jovens 

contribuem também com os tratos culturais (capina manual) e colheita (“quebrar o 

milho” ou colher demais gêneros). O ciclo de uma roça de toco dos grupos analisados 

pode ser dividido em três períodos: a) roçada e queima; b) cultivo; e c) pousio.  

 

Roçada e Queima – A roçada – ou o “abrir roça” nos dizeres locais - ocorre próximo ao 

final da estação seca. São roçadas as plantas herbáceas e arbustivas, utilizando-se facão, 
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foice e machado. As plantas arbóreas não são cortadas, exceto em alguns casos em que 

as plantas já completaram o ciclo vegetativo (estão secas) e há o interesse em utilizá-las 

como lenha ou em construções. Os comunitários chamam o ato de roçar o “mato fino” 

de “gramear”, uma alusão às gramíneas e também arbustos finos, deixando assim o 

“mato grosso” no meio e ao redor da roça de toco. Para os comunitários, se o mato for 

muito “grosso”, não é área de cultivar, mas sim de preservar, visando à conservação dos 

recursos hídricos. Então, só se cultiva em áreas de menor densidade vegetativa e 

mantendo-se certa distância das nascentes de água. As espécies mais comuns, utilizadas 

como indicadores de terra “boa” para o cultivo, são: aroeirinha, alecrim e assa-peixe – o 

que indica mata secundária. 

O material resultante da roçada é deixado espalhado na superfície do solo, para 

secar. No início da estação chuvosa, após as primeiras chuvas, quando se tem um “olho 

de sol”, nos dizeres locais, coloca-se fogo para queimar o material da roçada que, nesse 

momento, já se encontra seco. O fogo é colocado nas horas mais frescas do dia, no 

início da manhã ou no final da tarde. Geralmente, antes disso, realiza-se um aceiro nas 

bordas da área, que consiste em se retirar todo o material que está depositado sobre o 

solo, na faixa que circunda a área a ser queimada. Isso é feito para evitar a propagação 

do fogo para as áreas circunvizinhas, além disso, há cuidado com o aceiro e coloca-se o 

fogo na parte central da roça. Após a realização dessa primeira queima, se ainda restar 

muito material sobre o solo, procede-se ao seu “amontoo”, designado pelos 

comunitários de “coivara”, podendo ser necessário colocar novamente fogo sobre essas 

leiras. 

O ato de colocar fogo segue critérios e só pode ser feito por aqueles/as que 

souberem muito bem como fazê-lo e que não têm a “energia” de fazer queimar por 

muito tempo. Pessoas que “andam muito”, também não podem colocar fogo, porque, na 

compreensão local, fazem com que ele se alastre ou “ande muito também”, o que denota 

risco de incêndios. Além disso, o ato é feito com palitos de fósforos e envolvendo 

“simpatia” para queimar corretamente. Pode ocorrer de se buscar longe uma pessoa, de 

outras localidades, porque ela “sabe colocar fogo”. Há, ainda, a “reza do fogo”, utilizada 

em caso de necessidade de ajuda para apagá-lo. Os comunitários demonstram grande 

habilidade e riqueza de detalhes nesse manejo do fogo, com diferentes nomes para os 

“tipos de fogo”, segundo seu formato e força263. 

                                                           
263 Para Leach (1996, p. 74-75, apud COSTA FILHO, 2018), um ato eminentemente técnico, como a 

limpa de uma roça, pode revestir-se de caráter mágico, na medida em que se trata de ações ordenadas e 
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Dito de outra forma, os procedimentos adotados pelos apanhadores de flores não 

são regidos apenas por preceitos técnicos, mas também por preceitos cosmológicos – 

onde o sagrado e a produção se encontram conferindo sentidos ao que se faz para além 

da reprodução meramente física das famílias.  

 

Cultivo – Após a realização da queima, procede-se ao plantio das espécies cultivadas, 

mas, antes do início do plantio, geralmente, a área é cercada, para evitar a entrada de 

animais de grande porte (bovinos e equinos). Nas situações em que ainda permanece 

muito material sobre o solo, dependendo da espécie a ser plantada, realiza-se uma 

limpeza na sua superfície, enleirando-se o material restante. Segundo os comunitários, 

isso é mais necessário para o plantio de arroz e feijão. Usa-se também “cortar” a terra 

com a enxada, que consiste em revolver o solo para “afofar e misturar a cinza”, nos 

dizeres locais.  

O plantio é realizado abrindo-se, com enxadão, enxada ou cavadeira, pequenas 

“covas” no solo, ou “encovar” nos dizeres locais, onde serão depositadas as sementes. 

Em alguns casos, utiliza-se o instrumento denominado “matraca”. Em geral, mulheres e 

jovens vão à frente abrindo as covas e as crianças vão colocando as sementes e 

tampando a cova – “semeando e fechando” nos dizeres locais.  

As roças de toco das comunidades apanhadoras de flores são diversificadas, tanto 

em termo de espécies, como de variedades de uma mesma espécie. Uma espécie que 

está sempre presente é a mandioca. Além dela, são cultivados milho, feijão, abacaxi, 

abóbora, cana-de-açúcar, etc. Em algumas localidades, em que as roças estão situadas 

em condições de maior umidade do solo, como é o caso da comunidade Vargem do 

Inhaí, cultiva-se também o arroz. As espécies a serem cultivadas e o tamanho da roça 

dependem das necessidades alimentares da família para o período de um ano e das 

expectativas de comercialização dos produtos (farinha de mandioca, fubá, rapadura, 

etc.), quando for o caso. 

 

 

                                                                                                                                                                          
padronizadas socialmente, entremeadas de adornos e ornatos tecnicamente supérfluos. Esses 
diferenciais fazem com que o ato não seja meramente funcional, mas um desempenho cultural, como 
ocorre no caso dos apanhadores de flores sempre-vivas. 
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Fot. 41: Área recém-aberta com plantio inicial 
de arroz (Fonte: Fávero, 2018). 

Fot. 42: Área aberta há dois anos com maior 
diversidade de cultivos (Fonte: Fávero, 2018). 

Fot. 43: Área em cultivo com introdução de 
leguminosa adubadeira intercalada aos cultivos 

(Fonte: Fávero, 2018). 

Fot. 44: Área em início de pousio (Fonte: 
Fávero, 2018). 

 

Conforme assinalado por Pedrosa Júnior et al. (2008, apud Altieri,1999), a 

diversidade inter e intraespecífica das plantas cultivadas oferece a esses grupos, que 

praticam a agricultura de corte e queima, meios de promover uma dieta mais 

diversificada, estabilidade da produção, minimização de riscos, redução da incidência 

de insetos e doenças, uso eficiente da mão de obra familiar, aumento da produção com 

recursos limitados e a maximização dos retornos. 

No caso do milho, por exemplo, após a colheita é comum deixarem o gado entrar 

para aproveitar a “palhada”. Em geral, uma mesma roça dá duas capinas, sendo que a 

primeira “calça” o milho, cobrindo suas raízes. Depois da colheita, seca-se o milho ao 

sol, com posterior armazenagem no “paiol”: o milho é armazenado empalhado, 

diferentemente de outros gêneros armazenados em sacos, como o feijão. No paiol, entre 

os grupos católicos tem-se a prática de guardar imagens e bandeiras de santo para 

proteção da colheita. As sementes são selecionadas e guardadas em garrafas e cabaças 

com cinza e areia fina para proteger de pragas até o próximo plantio.  

O cultivo também é feito observando as fases da lua. No caso da mandioca, seu 

manejo é também regido pelas fases da lua e conservada na terra para o cultivo seguinte. 

Lembrando que o quintal tem “um pouco de tudo” e as roças têm necessariamente 
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mandioca, batatas, inhame, cana-de-açúcar, milho e feijão. Nas quatro primeiras 

culturas mencionadas, há a posição correta de colocar as mudas nas “covas”, para 

garantir a brotação, e dizem respeito às espécies que têm se mostrado mais resilientes às 

estiagens prolongadas, sendo assim considerados cultivos “seguros”. Já o milho e o 

feijão podem sofrer perdas maiores em caso de estiagem prolongada. No quintal, com 

irrigação e mesmo o cultivo em local mais úmido, trata-se também de um cultivo tido 

como “seguro” – esse aspecto, somado à proximidade das casas, explica o fato de serem 

quintais-roças. 

Nas comunidades católicas, também se observa cruzes e chifres nas roças para 

“guardar contra o mau olhado”. Segundo os comunitários, os antigos também 

costumavam colocar cruz ou espantalho em roças que estavam demorando a ser 

capinadas, para chamar a atenção do “dono da roça” de que estava passando da hora de 

proceder aos tratos culturais. Em dia de “santos reis”, a roça já teria que estar capinada.  

Também se faz, ainda hoje, procissão para pedir chuva à Deus com garrafas de água na 

cabeça, ou até pedras sobre a cabeça, levadas até o ponto mais alto da comunidade, onde 

se “molha o pé do cruzeiro” que lá se encontra. Outra tradição diz respeito a práticas de 

adivinhação dos meses que serão “melhores de chuvas”, para se planejar a próxima 

safra, valendo-se também dos santos do repertório católico.  

Nas comunidades de religião protestante a atualização dessas práticas se dá pela 

oração coletiva. Todas essas práticas, entretanto, são consideradas ritos propiciatórios 

de uma boa plantação, de uma boa colheita, que asseguram a vitalidade da produção e a 

provisão de gêneros alimentícios, portanto, de reprodução sociocultural dos grupos. 

As áreas de roça de toco são cultivadas de forma contínua por um período de três 

a cinco anos, para, em seguida, serem deixadas em pousio. Segundo os comunitários, o 

indicador de que está no momento de se deixar uma área em pousio é quando as plantas 

de uma determinada espécie não apresentam mais o desenvolvimento esperado para 

aquela variedade. 

 

Pousio – Após o período de cultivo, as áreas são deixadas para “descansar”, no dizer 

local, ou seja, para a recomposição da vegetação nativa e recuperação da fertilidade do 

solo. O período de pousio praticados pelos apanhadores de flores tem sido de cinco a 

dez anos. Em alguns casos, esse período foi maior no passado, no entanto, atualmente 

está sendo menor em função da diminuição das áreas propícias para realização das roças 

de toco que estão disponíveis para as comunidades. 
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Outro motivo para a diminuição no período de pousio é o prolongamento dos 

períodos de seca, que as famílias observam a partir da diminuição de rendimento das 

espécies cultivadas, sobretudo dos grãos. Com menores rendimentos, são necessárias 

maiores áreas para cultivo, diminuindo-se as possibilidades do rodízio pousio-cultivo-

pousio. Atentos a isso, uma das alternativas utilizadas pelas famílias, no intuito de 

incrementar a ciclagem de nutrientes para que não ocorra a pressão de uso e a 

diminuição dos rendimentos, é a introdução de leguminosas herbáceas, como plantas 

adubadeiras intercaladas às demais espécies, no período de cultivo, além do uso de 

estercos animais nas hortas e quintais próximos às moradias – áreas produtivas que 

também são rotacionadas. Isso significa transformações na busca de manutenção de 

renda da terra. 

 

O ciclo da roça de toco completa-se no momento em que, após o período de 

pousio, procede-se à roçada e à queima, iniciando-se um novo ciclo. Para solos 

arenosos, ácidos e distróficos, predominantes no contexto em questão, a fertilidade e o 

suprimento de nutrientes às plantas nas roças de toco são mantidos, basicamente, pela 

mineralização do material orgânico acumulado no período de pousio. A queima, nas 

circunstâncias em que é realizada - com a umidade do ar elevada pela chegada das 

chuvas e com o solo um pouco úmido -, além de promover mineralização parcial do 

material orgânico, por não conseguir queimar todo o material oriundo da roçada, tem 

baixo impacto na ação microbiana do solo, sendo este de fácil recuperação 

(MALMSTROM et al, 2009). O material restante será decomposto e mineralizado pelos 

organismos presentes no solo ao longo do cultivo. 

Na tabela 02, são apresentados os resultados de análises de solo em diferentes 

unidades ambientais de uma roça de uma família de apanhadores de flores sempre-

vivas. Observe-se que, na área recém-aberta (após a roçada e queima) os teores de 

matéria orgânica total, o pH e as quantidades de nutrientes disponíveis no solo são 

maiores do que nas demais, o que viabiliza a germinação e o desenvolvimento de 

espécies cultivadas que são intolerantes à acidez natural dos solos tropicais. Dito de 

outra forma, tais práticas viabilizam a agricultura nesses solos das Américas, com alto 

grau de intemperismo, sem uso de insumos industrializados264.  

                                                           
264 Merece destaque também a área com cinco anos de pousio que, embora apresente teores de matéria 

orgânica total, pH e nutrientes menores que a área recém-aberta, como consequência da extração pelas 
culturas, ainda assim apresenta quantidades próximas ou maiores que a área de pastagem permanente e 
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Em que pese a necessidade de um monitoramento a médio e longo prazos do 

comportamento das roças de toco, principalmente em relação à recomposição florestal e 

à recuperação da fertilidade do solo, esta prática faz parte da agricultura das 

comunidades apanhadoras de flores desde seus ancestrais e têm garantido boa parte da 

alimentação das famílias. A roça de toco persiste graças ao cabedal de conhecimentos 

que essas comunidades detêm sobre o manejo das interações entre os diferentes 

agroambientes e a diversidade de espécies que cultivam. 

 

Tabela 02 - Resultados de análises de solos de 0 a 20 cm de profundidade em 
algumas unidades no Quilombo Vargem do Inhaí, Diamantina, MG 

MOT = matéria orgânica total, pH = potencial hidrogeniônico medido em água, Ca = cálcio, Mg 
= magnésio, K = potássio, P = fósforo. (Fonte: NAC/UFVJM, 2017). 

 

Cabe ressaltar que constatamos também nas comunidades o uso do critério de 

seleção de variedades vegetais por material mais resiliente aos períodos secos mais 

prolongados, conforme explicou um agricultor: “o tempo para nós tem mudado porque 

tem ficado mais tempo seco e nós tâmo perdendo mais plantios do que antes. Então tem 

que buscar jeito de lidar com isso”. Ainda que haja atualmente debates sobre a questão 

climática, permeados por contradições e interesses divergentes, do ponto de vista da 

agricultura, mesmo fenômenos já conhecidos de variação do período de estiagem (como 

El Niño e La Niña) são mais que suficientes para aborto de flores e perda de produção. 

Portanto, com razões a serem melhor compreendidas por outras pesquisas, na 

compreensão dos agricultores/as dessas comunidades, sem exceção, é de que a seca está 

mais prolongada. O efeito prático dessa leitura levou a mudanças nas práticas de 

produção, conforme contatadas em campo.  

                                                                                                                                                                          
a do Cerrado Estrito. Esses dados vão na mesma direção da constatação de Oliveira (2008), em relação 
à Mata Atlântica brasileira, de que os mecanismos de captura de nutrientes são reconstituídos com cerca 
de cinco anos de pousio das roças. Por sua vez, estudos de Frizano et al. (2003) e Johnson et al. (2001), 
citados por Pedroso Júnior et al. (2008) concluíram que os efeitos da agricultura de corte e queima sobre 
os estoques de Carbono (C), Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) 
não são suficientes para comprometer o crescimento da floresta secundária na Amazônia (FÁVERO 
et.al, 2018).  

Unidades Ambientais

Areia Silte Argila MOT pH Ca Mg K P Total

% kg/ha
Área recém-aberta 64 30 6 2,08 5,0 240,0 168,0 67,6 9,20 484,8
Área em pousio (5 anos) 83 10 7 1,16 4,8 120,0 256,0 65,0 5,24 446,2
Área com pastagem 88 8 4 0,88 4,9 120,0 224,0 57,2 5,91 407,1
Cerrado Estrito 88 8 4 1,28 4,7 66,7 208,0 62,4 4,92 342,0

H
2
O
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Em Vargem do Inhaí (margens do rio Jequitinhonha), por exemplo, algumas 

famílias estão realizando testes de cultivo em locais mais úmidos antes não utilizados, 

visando à manutenção da capacidade produtiva. Para compreender tal processo, 

pesquisas foram realizadas durante quatro anos, com o monitoramento de estratégias 

produtivas em algumas dessas comunidades, sendo que nessa localidade definiu-se uma 

das famílias para análise. Durante o período analisado, o número de membros familiares 

que já compunham o grupo, antes de considerarem que a seca estivesse mais 

prolongada, permaneceu o mesmo, assim como o tamanho da área da unidade familiar. 

Ou seja, não houve aumento na demanda de alimento ou restrição de área que 

promovesse mudanças na estratégia de produção, tendo sido a decisão familiar cultivar 

em áreas ainda mais úmidas, testando variedades mais aptas, uma resposta à estiagem, 

que vem sendo considerada mais severa nos últimos sete anos (NAC/UFVJM, 2017).  

De outro lado, durante nosso trabalho de campo ao longo de um ciclo agrícola 

completo, constatamos que famílias sertanejas de Lavra e Pé-de-Serra estão mantendo 

animais de grande porte nos campos nativos por mais tempo (até 60 dias a mais) sob 

alegação de prolongamento da seca e necessidade de mais tempo para recuperação das 

pastagens cultivadas das terras baixas, o que levou a ajustes de lotação - ou seja, 

diminuição do número de animais nos campos nativos. Já em Mata dos Crioulos, a 

alteração foi na mudança nas datas de plantio, por considerarem a estiagem mais 

prolongada em anos recentes, ou seja, o período chuvoso está iniciando mais tarde. 

Esses dados apontam que ajustes são feitos constantemente, segundo as 

conjunturas vividas pelas famílias, e o acesso a todas as partes que compõem a 

totalidade dos agroambientes utilizados pelas comunidades (partes baixas, encostas e 

alto da serra) mostra-se de extrema relevância para a reprodução social dessas famílias. 

Uma vez que permite não só diversificação dos usos, mas também das estratégias 

agroalimentares e econômicas, com vistas à manutenção das famílias e comunidades, 

desafiadas por adversidades de diversas ordens ou dimensões – social, cultural, 

ambiental, econômica, religiosa e política. 
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3.2.2 Coleta e manejo de plantas nativas para fins alimentares, medicinais e de 

construções domésticas 

 

 

Nas comunidades apanhadoras de flores, a flora e a fauna nativas são amplamente 

reconhecidas em seus hábitos, habitats, ocorrências, múltiplos usos e significados. Elas 

fazem parte das estratégias de alimentação, moradia, confecção de utensílios, práticas 

medicinais e religiosas, bem como para a geração de renda monetária, quando levadas à 

comercialização (sobretudo no caso das flores, como veremos adiante). É também o 

conhecimento extenso que as famílias possuem sobre os agroambientes que permite a 

localização de condições mais adequadas à coleta.  

Em todas as localidades pesquisadas, ocorre a coleta de plantas medicinais, óleos, 

frutos nativos, fibras e madeiras, que são utilizadas para lenha, construção de casas e 

benfeitorias locais. Em nossos levantamentos, identificamos: 35 espécies de frutos 

nativos comestíveis, 16 espécies de madeira para construções familiares e 83 espécies 

de plantas medicinais (ver anexo 01). A coleta se dá, sobretudo, nos agroambientes de 

encosta e no alto da serra, boa parte em terras de uso comum e de uso coletivo. 

Impressiona a capacidade de localização da infinidade de plantas, amplamente 

distribuídas nas comunidades por entre os vastos campos, serras e vales íngremes. Isso 

reflete os conhecimentos associados presentes em todas as comunidades em relação aos 

agroambientes e a todos os recursos neles presentes, que são transmitidos oralmente 

entre as gerações, como explicou uma moradora: “aprendi com meu pai onde tem cada 

coisa aqui na serra e estou ensinando meus filhos. Assim que é”.  

Trata-se também de uma estratégia de sobrevivência nas grandes travessias, como 

explicou outro morador: “Aqui ninguém que conhece bem a serra, passa fome. Porque a 

gente sabe onde tem cada coisa, seja pra comer ou água pra beber e mesmo um abrigo 

pra passar a noite ou esconder da chuva. Tem que saber, pra não passar dificuldade 

andando pela serra”. Entre os frutos nativos, há inclusive os que são considerados 

estratégicos para atravessar grandes secas, como o jatobá, assim como plantas nativas 

alimentares descritas na seção anterior, que suportam maior estresse hídrico do que as 

cultivadas. 

As práticas de cura de doenças, ou males, com uso de plantas nativas, vão desde 

as infusões em água ou em “cachaça”, até o preparo de emplastos para traumas e 

picadas por animais peçonhentos, em geral, acompanhados de rezas/orações. Há pessoas 
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- homens e mulheres – que são referência nessas práticas em todas as comunidades nas 

quais estivemos, que atendem, inclusive, “estranhos”, sem nada cobrar por tal 

dedicação, pois é considerado, como explicou uma benzedeira: “um ofício e um dom, 

não se pode cobrar por isso. A gente aprendeu com os mais velhos, recebeu isso, não é 

qualquer uma que pode assumir essa tarefa e tem que devolver a quem precisar”. 

Em pesquisa realizada em 21 dessas comunidades, Costa Filho265 (2014) 

identificou um amplo repertório de práticas medicinais de cura. Quando questionadas se 

utilizam tais práticas no tratamento e na cura de enfermidades, 44,94% das pessoas 

responderam que usam remédios do mato; 38,12% fazem uso da benzeção; 0,47% 

valem-se da pajelança; 13,18% utilizam simpatia; 1,18% utilizam outras formas de cura, 

havendo também presença de parteiras nas comunidades. Quando o tema é moradia, a 

maioria das casas é construída com material predominantemente de adobe (45,81%) ou 

de alvenaria (45,32%). Há fossa séptica em 45,81% das residências e fossa seca em 

45,32% delas.  

Isso significa dizer, em ambos casos, que há domínio de formas de cura e de 

construção de moradias com materiais locais, visto que o adobe refere-se a uma técnica 

que utiliza argila, capim e água. As arquiteturas das casas envolvem também o uso de 

madeira, fibras e cobertura com telhas de barro e palha. É recorrente também, nos 

quilombos, o uso a “tabatinga” para a manutenção do fogão a lenha e mesmo de esterco 

com argila para cobrir o piso de terra batida.  

Atualmente, usa-se também lajotas de argila para as paredes e telhas de cerâmica, 

mas as madeiras locais continuam sendo utilizadas nas casas. Comumente, encontramos  

estruturas de criação de animais (currais, galinheiros e pocilgas), de beneficiamento de 

alimentos (engenhos, moinhos e casas de farinha) e de armazenamento (de alimentos, 

sementes, equipamentos e máquinas) valendo-se de materiais locais em sua totalidade. 

                                                           
265 Costa Filho (2014) analisou 21 localidades/comunidades agrárias em quatro municípios coincidentes 

com parte da área analisada em nosso trabalho. O autor analisou dados obtidos em 203 questionários, 
aplicados com ambos os sexos e distintas faixas etárias, a casados e não casados. A pesquisa 
demonstrou, entre outros aspectos, o número de filhos por unidade familiar e as relações de parentesco. 
Dos 203 entrevistados, apenas 15,27% não possuem filhos. Os demais, 172 entrevistados, possuem 
filhos, apresentando o seguinte perfil: 35,47% possuem de 1 a 3 filhos; 18,23% dos entrevistados têm de 
4 a 5 filhos; 26,11% possuem de 6 a 10 filhos e 4,93% dos entrevistados possuem mais de 10 filhos. 
Mais da metade dos entrevistados, 55,67%, disseram que o pai nasceu na própria comunidade, e 53,20% 
dos entrevistados afirmaram que a mãe nasceu na mesma comunidade em que vivem, enquanto boa 
parte é oriunda de comunidades vizinhas. Isso vai ao encontro de uma realidade que apresenta alto grau 
de parentesco entre essas comunidades, em uma ancestralidade marcada por laços de parentesco 
recorrentes. Foi também interessante que 60,59% dos entrevistados afirmaram que nasceram na 
comunidade - o que revela o parto natural, em geral realizado por parteiras - e 39,41% afirmaram que 
nasceram em comunidades vizinhas ou hospitais municipais. 
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Há um cabedal de conhecimentos acerca de construções domésticas com matéria-prima 

local e isso se estende a artefatos de couro utilizados para montarias, carros-de-boi, 

utensílios de cozinha, móveis domésticos, entre outros. O acesso a recursos locais e o 

conhecimento são fundamentais para se conseguir “levantar uma casa”, sobretudo entre 

os jovens casais, sendo que a construção de casas geralmente conta com mutirões. 

 

 
Fot. 45: Colheita de frutos nativos comestíveis  

(Fonte: Elisa Cotta, 2015). 

 
Fot. 46: Artesanato com flora nativa  
(Fonte: João Roberto Ripper, 2015). 

 

Portanto, essa elevada diversidade de espécies e conhecimentos tradicionais 

associados permeiam práticas culturais de alimentação, medicina, arquiteturas, artefatos 

de trabalho, ritos e festas. Destaque-se a vitalidade da transmissão intergeracional de 

conhecimentos, a qual permite o uso da recursagem local, que foi, e continua sendo, 

fundamental para a sobrevivência desses grupos ao longo do tempo, em especial quando 

atravessam condições adversas como a escravidão, que exigia deles invisibilidade para 

sobreviverem, ou ainda o atual baixo acesso a serviços e políticas públicas. 

 

 

Trabalho, manejo e acesso aos recursos territorializados 

  

O acesso aos recursos dá-se regido pelos costumes e as práticas de coleta/manejo 

conjugam: onde encontrar, quando coletar, como coletar e quanto coletar de cada 

espécie, de forma a garantir sua conservação. O manejo é baseado nos conhecimentos 

associados, considerando o ciclo lunar, que envolvem a compreensão dos ciclos naturais 

das espécies e da taxa de coleta, garantindo-se, dessa forma, a renovação/continuidade 

de cada espécie com vistas a garantia de sua permanência e uso pelas 

famílias/comunidades.  
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Ao mesmo tempo, os grupos defendem e aumentam as populações das espécies de 

interesse, sobretudo frutos comestíveis e plantas medicinais, mas também espécies úteis 

como madeiras. Eles as levam para além de seus limites geográficos nas longas 

travessias que realizam, selecionam-nas, enriquecem campos nativos com sementes 

recolhidas na coleta e retiram indivíduos que afetam as populações de interesse social. 

Há, portanto, uma interação direta e constante entre esses grupos humanos e as espécies 

vegetais. Assim como, a lógica deles de uso dos recursos preserva matas, encostas e 

nascentes, gerando, portanto, condições de manutenção da biodiversidade (flora e 

fauna) nas variadas fitofisionomias do cerrado. 

Em geral, a coleta envolve os diferentes membros da família e o acesso e uso da 

flora nativa ocorrem no interior da área/terra de cada comunidade/unidade territorial, 

organizados por seus membros, mas há nuances que diferenciam tais lógicas. A coleta 

também pode se dar por comunidades vizinhas, especialmente de ervas medicinais e 

lenha, sendo recorrente, no ‘sertão’, por exemplo, a colocação de que: “por respeito a 

pessoa que precisa, avisa pra gente antes de pegar”. Tem-se, nesse caso, o acesso 

baseado em relações de reciprocidade. No caso de quilombos, como o da Mata dos 

Crioulos, o acesso e uso pelo grupo (que envolve sete localidades) não demanda pré-

aviso, porque é visto como: “se pegou é porque tá precisando”, não sendo, porém, 

consentido aos “de fora”. 

Já quando se trata dos frutos nativos comestíveis, a expressão mais recorrente nas 

diferentes localidades é: “quem for passando pode pegar”. Ou mesmo: “não têm dono, 

todo mundo pode pegar”. A coleta de frutos nativos é atividade vista como momento 

lúdico e comumente realizada em companhia das crianças – até porque essas 

comunidades não necessariamente separam trabalho e “lazer”, como a sociedade 

capitalista. Os frutos são vistos, portanto, como dádiva da natureza, não como fruto do 

trabalho humano, ainda que essas plantas sejam, por eles, constantemente manejadas e 

dispersadas.  

No caso das travessias, há no ‘sertão’, por exemplo, uma compreensão de que 

quem estiver passando e precisar: “pode pegar alimento até mesmo dentro do rancho do 

outro, mesmo se a família não estiver lá na hora. Porque serra é diferente, a pessoa, se 

pegar, é porque teve precisão e lá, às vezes é mais difícil achar alguma coisa pra 

comer”. Pressupõe, portanto, uma situação de necessidade e até mesmo de 

dificuldade/adversidade, em que prevalece a solidariedade, mesmo entre não-parentes 

envolvendo alimentos que demandaram trabalho humano para serem produzidos. Isso é 
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recorrente na relação ‘serra-sertão’, com travessias constantemente feitas a cavalo para 

manejo do gado nos campos nativos ou mesmo para ida até comunidades mais distantes.  

Em relação à madeira para construção doméstica, em geral fazem uso daquela que 

está sob domínio familiar na própria unidade doméstica. Em caso de outra família da 

mesma comunidade precisar, em geral “combinam”, conforme explicaram: “aí tem que 

combinar. Porque muitas vezes a família que cuida daquela área tá reservando a madeira 

pra usar, então tem que conversar”. Dois aspectos demonstram relevância nesse caso, as 

madeiras têm ciclo vegetativo mais longo e ocorrem com menor abundância, além de 

incidir sobre elas pressões externas, do “mercado”, sobretudo no ‘sertão’, que conta 

com mais estradas de acesso até as comunidades situadas nas partes baixas da serra, 

onde ocorrem mais espécies arbóreas madeireiras.  

De toda forma, em nosso trabalho de campo nessas comunidades, não 

presenciamos comercialização de madeira, nem de lenha, ervas medicinais ou de frutos 

nativos entre as famílias, somente trocas para uso interno às comunidades, baseado nos 

costumes sem mediação de dinheiro. Portanto, todos os casos/códigos mencionados são 

significados/praticados para consumo próprio das famílias/comunidades. Não são 

válidos em caso de comercialização externa.  

Por outro lado, caso ocorra interesse dos “de fora” (da cidade), sobretudo por 

madeira, e algum membro da comunidade resolva comercializá-la, tal atitude em geral é 

vista com preocupação pelos demais membros da comunidade. Geralmente, num 

primeiro momento, isso resulta em vigilância, seguida de avisos, e, a depender da 

continuidade/escala, gera tensões internas que podem se desdobrar em sanção por parte 

do próprio grupo – em geral, por um membro mais velho da própria família, denotando 

hierarquia interna ao grupo, conforme dizeres locais recorrentes nas diferentes 

localidades: “os mais velhos têm que ser respeitados pelos mais novos”.  

Há, pois, um entendimento das famílias de que esses recursos são para uso da 

comunidade – no âmbito da terra e recursos envolvidos – como patrimônio/domínio 

daquele grupo, devendo ser protegidos dos “de fora”. Isso muda especificamente com 

relação a plantas ornamentais (como detalharemos adiante), que são vistas como 

“mercadorias” desde o início do século XX, mas também são de exploração por cada 

comunidade, em sua área de domínio e conforme códigos internos. Há, portanto, além 

das práticas produtivas com vistas à manutenção dos recursos, o exercício de defesa e 

de controle político-econômico sobre tais recursos, vitais à reprodução sociocultural das 

famílias. 
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3.2.3 Criação de animais de grande porte nas pastagens nativas 

 

 

Sobre a serra, prevalecem as gramíneas nativas utilizadas para a pastagem do gado. A 

criação de gado “curraleiro”266, ou “comum”/”pé-duro”267, faz-se presente, ainda que já 

tenha havido a incorporação de outras raças. O gado “curraleiro” apresenta rusticidade e 

refere-se à primeira raça a chegar ao Brasil, com os colonizadores, tendo sido 

reconhecida em 2012 como “raça brasileira” pelo Ministério da Agricultura, “visto que 

compõe o cenário histórico e cultural do país quase 500 anos de sobrevivência no sertão 

e cerrado do país. Apresenta extrema adaptação, dupla aptidão (leite e carne de 

qualidade), resistência ímpar a algumas plantas tóxicas do cerrado que outras raças não 

possuem, o que reafirma sua rusticidade e alta adaptação”268. 

Geralmente, o gado é conduzido para os campos nativos na época da estiagem 

(abril/maio a outubro/novembro), quando as pastagens cultivadas nas terras baixas 

(cotas próximas a 600 m) têm queda de produção e são insuficientes para alimentar o 

gado, ao passo que as pastagens nativas da serra permanecem úmidas por mais tempo, 

tendo-se em conta solo, vegetação e altitude. Nos campos nativos, o gado caminha 

livremente, buscando as gramíneas nativas mais palatáveis, que ocorrem em ambientes 

diversos daqueles em que ocorrem as flores. As flores e demais plantas de uso 

ornamental, não são consumidas pelos animais, não havendo, portanto, concorrência.  

Sobre a serra, pode-se encontrar alguma forma de contenção do rebanho e 

otimização de manejo da pastagem nativa, valendo-se, em geral, das escarpas e dos 

cursos d’água que funcionam como “divisão natural” das áreas ou “tapume natural” nos 

dizeres locais. Dessa forma, os proprietários do rebanho vão conduzindo o gado nas 

áreas a serem pastejadas e têm maior facilidade para encontrar os animais para fornecer-

lhes sal mineral e realizar práticas de curas. Isso se dá, geralmente, no interior da 

unidade territorial/comunidades por seus membros. Entretanto, visto a ausência de 

cercas, o gado caminha e pode acontecer de deslocar-se até as terras de comunidades 

vizinhas. Normalmente, as comunidades não veem isso como um problema e procuram 

avisar o proprietário dos animais para que ele saiba por onde anda seu rebanho. Há, 

                                                           
266 Raça ainda encontrada em poucas áreas em ambientes de cerrado em Minas Gerais (RIBEIRO, 2005). 
267 Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1481997/estudo-revela-que-

curraleiro-e-pe-duro-sao-a-mesma-raca (acessado em maio de 2019). 
268 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/ (acessado em abril de 2018). 
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portanto, uma lógica de fronteiras territoriais e não de limites rígidos – ainda que cada 

grupo conheça seus domínios.  

Na prática, como não é comum a utilização de cercas sobre a serra, o gado de cada 

família mistura-se com o de outras famílias nos campos de uma mesma comunidade, o 

que também não é considerado problema pelos moradores. Eles afirmam não haver 

dificuldades para separá-los ao final de cada estação de seca, porque cada família 

conhece seu rebanho e nele coloca sua “marca”, sendo recorrente o apoio mútuo no 

manejo dos animais, ou seja, há reciprocidade entre os criadores. Se um dos 

proprietários, por exemplo, quando está nos campos “vigiando” o rebanho, vir o animal 

de outro proprietário com alguma ferida, ele o avisa ou faz ele mesmo o tratamento em 

apoio ao outro criador. Cabe destacar que há também um repertório de práticas de cura 

do rebanho, com uso de ervas medicinais nativas e também rezas, mesmo que já se faça 

presente pesticidas industriais, sal mineral e uso de vacinas obrigatórias pela inspeção 

sanitária – ou seja, extração da renda da terra pelo capital industrial.  

Em geral, as famílias descem o gado da serra no início da época das águas 

(outubro/novembro) para as proximidades de suas moradias nas comunidades, para se 

evitar que fiquem “ervados”, ou seja, que os animais se intoxiquem com ervas tóxicas 

que crescem no período das chuvas. Antes de deixar os campos, a depender da área, os 

criadores realizam a prática de queima da vegetação com o uso controlado do fogo, para 

estimular a rebrota das gramíneas e disponibilizar nutrientes para a renovação das 

pastagens nativas na época das águas, Essa queima é feita em intervalos estabelecidos 

conforme as características do ambiente e seguindo uma sequência dentro do campo. Ou 

seja, os criadores têm um “mapa” na mente de ordem/sequência de queima controlada 

das pastagens nativas.  

Portanto, no início das águas, tem-se o movimento de descida do gado para as 

pastagens cultivadas coincidindo com o último período das espécies ornamentais 

coletadas no ano. A importância do conjunto dessas atividades nos campos nativos foi 

elucidada por um dos membros das comunidades locais nos seguintes termos: “da serra 

desce flor, gado gordo, novilha enxertada e queijo” (MONTEIRO, 2011). Trata-se, pois, 

de uma complementaridade e combinação de atividades que compões as estratégias de 

reprodução sociocultural e econômica das famílias. 

Dependendo da precipitação, pode ser necessário suplementar a alimentação do 

gado com capim de corte e cana-de-açúcar, até que as pastagens cultivadas estejam 

plenamente recuperadas. Atualmente, alegando alargamento do período de seca, 
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algumas comunidades têm mantido o gado, ou parte dele, durante todo o ano sobre a 

serra, sobretudo no ‘sertão’. Isso demonstra, mais uma vez, a elasticidade viabilizada 

pela diversidade de agroambientes com o domínio das terras, que permite fazer os 

ajustes necessários – o que significa ajuste na taxa de lotação e no tempo de pastoreio -, 

ao mesmo tempo que desafia a capacidade de atualização do manejo frente às 

adversidades geradas por secas mais severas.  

De toda forma, cada comunidade preocupa-se em ter uma lotação/quantidade de 

animais em seus campos que permita manter a capacidade de regeneração das 

gramíneas nativas. Quando o tema questionado, em momentos diferentes, a sujeitos 

diferentes de uma mesma comunidade, a quantidade de animais que os campos 

suportam, informada por eles, foi a mesma, o que denota uma construção social do uso 

do recurso. Eles acrescentaram, ainda, momentos da história em que tiveram que 

diminuir ou aumentar o rebanho, em função de adversidades de clima ou também de 

conflitos territoriais. E se acontecer de alguém ultrapassar a quantidade de animais 

acordada, o grupo pressiona para que o acordo seja cumprido, e para isso valem-se 

desde “fofocas”, que funcionam como mecanismo de controle social para que a 

informação chegue até a pessoa que descumpriu o acordo, até intervenção dos mais 

velhos.  

 

Fot. 47: Ordenha manual de leite de gado do 
tipo “curraleiro” (Fonte: João Roberto Ripper, 

2015). 

Fot. 48: Manejo do gado nos campos de 
pastagem nativa (Fonte: Valda Nogueira, 2016). 
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Fot. 49: Pastagem nativa em uso comum (Fonte: 
a autora). 

Fot. 50: Pastagem nativa em uso coletivo 
(Fonte: Gabriel Dayer, 2018). 

 

Fot. 51: Curral em comunidade na “serra” 
(Fonte: a autora) 

 

Fot. 52: Curral na comunidade no “sertão” 
(Fonte: a autora) 

 

Trabalho, acesso aos recursos e formação de rebanhos 

 

Cabe destacar que as comunidades do ‘sertão’ e algumas da ‘serra’, geralmente 

possuem os maiores rebanhos, dedicando-se mais, portanto, a tal atividade. As 

comunidades sertanejas com as quais interagimos são “herdeiras” de terras ancestrais, 

uma situação diferente daquela encontrada, por exemplo, nas comunidades quilombolas 

das margens do Jequitinhonha. Sobre a serra também podem ser encontrada a mesma 

situação de “herdeiros” ou de quilombos (mas esses, em geral, possuem atualmente 

pequena fração do que foram seus territórios ancestrais).  

Nessa perspectiva, há um aspecto a ser considerado: a origem da acumulação de 

riqueza posteriormente transformada em gado - tendo ocorrido condição diferenciada 

entre os camponeses do ‘sertão-serra’ e os quilombolas em condição de 

subalternidade269. Mesmo no interior de cada comunidade, o tamanho de cada rebanho 

varia, o que significa dizer que há diferença entre os membros de uma mesma 

                                                           
269 Conforme Spivak (2010). 
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comunidade e/ou entre comunidades vizinhas. Essa diferença tem a ver tanto com a 

herança recebida, quanto de mecanismos atualizados de formação dos rebanhos. 

No caso do ‘sertão’, é comum uma criança, ao nascer, ganhar dos pais e por vezes 

dos padrinhos o animal da “sorte” (animais para começar seu próprio rebanho, 

sobretudo de equinos e bovinos, mas até de porcos e galinhas). Essa prática de iniciar o 

patrimônio para “começar a vida”, ou ter “prosperidade”, visa criar, ao mesmo tempo, a 

noção de responsabilidade. Tal costume, porém, não é tão comum entre os quilombolas, 

que, em geral possuem rebanhos menores ou mesmo algumas famílias não possuem 

gado. Porém, também entre eles, os pais buscam ajudar os filhos, geralmente por meio 

da doação de animais quando eles vão começar uma nova família.  

Uma outra forma de se iniciar a formação de rebanhos é com a compra de 

animais, o que demanda dinheiro. Isso se viabiliza, em geral, pela venda de plantas 

ornamentais e/ou podem lançar mão de trabalhos temporários fora das comunidades. 

Os trabalhos temporários mais recorrentes se dão na construção civil na cidade ou 

mesmo “tentar a sorte” no garimpo de cristais ou diamantes, trabalhando-se para 

terceiros ou faiscando autonomamente. A venda de produtos alimentícios, como farinha 

de mandioca e rapadura, também gerou e ainda gera acúmulo de dinheiro, sobretudo 

para os quilombolas, pois ainda que a agricultura vise prioritariamente ao consumo 

familiar, também gera renda monetária pela venda de excedentes, que pode ser 

convertida em animais – ainda que a formação de rebanhos demande, em geral, quantias 

mais elevadas.  

Quando ocorrem dificuldades no acesso aos recursos, como impossibilidade de 

uso das pastagens nativas que permitem a reprodução do rebanho e/ou dos campos de 

flores para coleta, pode ocorrer migração temporária, sobretudo dos jovens, o que tem , 

com relação direta com a perda territorial. É o caso da comunidade de Macacos, por 

exemplo, que perdeu a maior parte dos seus campos de coleta e de criação de gado 

recentemente em função da implantação de um parque nacional, com impactos diretos 

sobre os jovens e a renda familiar. A migração, em geral, ocorre para centros urbanos. 

No ‘sertão’, é comum a migração ocorrer para centros urbanos mais distantes (como 

Belo Horizonte e São Paulo), retornando quando for o “tempo de casar” – o que ocorre, 

em geral, entre primos. Isso também pode ocorrer nas demais comunidades, no entanto 
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nelas é mais comum a migração para cidades mais próximas (como Diamantina e Sete 

Lagoas)270. 

O dinheiro acumulado com esses trabalhos temporário pode também se reverter 

em formação de rebanhos. Há parentes (irmãos), inclusive, que antes mesmo de 

retornarem enviam os recursos para um parente iniciar seu rebanho. Essa prática se 

viabiliza, sobretudo, entre irmãos, mediante a combinação de divisão das crias como 

forma de reposição do trabalho e dos custos com vacinas, etc., mas pode se dar também 

com o pai, que facilmente abre mão do ganho de crias, para, como explicou um deles: 

“ajudar o filho a começar a vida”. O dinheiro acumulado, tanto no trabalho temporário 

ou migração temporária, pode ser também utilizado na compra de bens de consumo 

duráveis, incluindo veículos automotores para facilitar o transporte e locomoção. 

Além do fato de se ter condições de iniciar um rebanho, a importância do “gosto” 

na lida com os animais, que, na serra, significa dizer que os animais são criados em 

manejo extensivo, o que demanda cuidados constantes, subindo e descendo encostas e 

percorrendo longas distâncias para encontrá-los, com uso de cavalos e muares. Se um 

animal “sumir” nos campos, pode-se levar dias para ser encontrado, ainda que o mais 

comum é estarem sempre agrupados, inclusive para se protegerem do ataque de onças. 

Em geral, os criadores já consideram uma perda anual em decorrência de ataque dos 

felinos e dos animais peçonhentos como serpentes. 

De forma que enquanto a terra, a água e os recursos vegetais são de acesso de 

todos da comunidade, o recurso animal doméstico tem que ser iniciado/adquirido, por 

“presente”, herança ou compra, como também por meio de trocas entre produtos sem 

mediação de dinheiro. A aquisição de animais de pequeno porte dá-se mais facilmente, 

geralmente são “ganhados”. Já os animais de grande porte dependem do contexto da 

família e da comunidade, ainda que bovinos, equinos e muares estejam presentes em 

                                                           
270Não identificamos migração para colheita do café no sul de Minas e corte de cana em São Paulo, ainda 

que haja proximidade com o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, os fluxos se dão por outras vias 
– para centros urbanos onde estejam parentes, muito comumente para a construção civil. A esse 
respeito, Costa Filho (2014) identificou nas 21 comunidades que analisou nessa área, que, em caso de 
migração, 81,58% dos entrevistados tinham alguém da família fora da comunidade, sendo: 30,08% na 
região, 40,23% em Minas Gerais e 10,15% em outros estados. As pessoas que migraram recebiam os 
parentes, em sua maioria, para tratamento de saúde (27,68%) e para lazer (49,72%). Já os outros 
motivos, como trabalho eventual, trabalho permanente e estudos correspondem a menos de 5%. Além 
disso, apenas 22,31% dos migrantes enviam regularmente recursos para suas famílias e 16,15% o fazem 
eventualmente. Isso indica que a renda obtida nas comunidades é a principal mantenedora da 
reprodução social das famílias que ali vivem. Em campo identificamos ligação das famílias que 
migraram permanentemente para a cidade com as famílias que ficaram nas comunidades, um indicativo 
de manutenção do sentimento de pertença e dos vínculos comunitários, de sociabilidade e religiosos, 
sendo que essas pessoas retornam anualmente para as férias e festas. 
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todas as comunidades analisadas, embora em quantidades diferentes e considerando o 

fato de que algumas famílias não possuem rebanhos.  Ou seja, o uso do recurso 

pastagens nativas depende de a família ter rebanhos para tal, além de ser membro/parte 

da comunidade.  

De toda forma, em geral, todas as famílias buscam ter animais, seja para o 

transporte, como fonte de leite, ou como estratégia econômica de “poupança”, a serem 

vendidos em caso de necessidade ou abatidos em ocasiões festivas (festas de santo e 

casamentos).  No ‘sertão’, para além dessas finalidades, há famílias que também 

produzem bezerros para serem vendidos anualmente a compradores paulistas – 

ocorrendo extração da renda da terra pelo capital mercantil.  

Além disso, os rebanhos também constituem uma estratégia imprescindível de 

domínio territorial de cada comunidade, porque mantêm as terras de uso ocupadas em 

boa parte do ano. Nesse sentido, quando questionados sobre como foram definidos seus 

domínios territoriais comunitários, membros das comunidades sertanejas, por exemplo, 

foram unânimes em explicar que a área alcançada pelos rebanhos foi decisiva para a 

delimitação da: “parte de terra de cada comunidade, isso foi ainda no tempo dos antigos 

e nós respeitamos isso até hoje”. Os demais usos (cultivo, coleta e mesmo mineração 

em tempos antigos/coloniais) também foram considerados, sendo o uso decisivo na 

construção do direito costumeiro sobre as áreas. Já para os quilombolas, que só 

posteriormente puderam ter animais, pois a invisibilidade era uma necessidade de 

sobrevivência, seus domínios também foram estabelecidos pelo uso, em geral com a 

construção de casas dispersas, para serem menos vistos. Atualmente, porém, o gado 

também assumiu o papel de ocupação constante das terras de uso coletivo e de 

importante estratégia econômica. 

Cabe destacar que, embora seja recorrente ver homens, jovens e adultos, 

manejando o gado na serra, também conhecemos mulheres que não só “campeiam” seu 

gado, como também comercializam os animais sem intervenção dos maridos. Também 

identificamos viúva e filhas cuidando do rebanho familiar. Além disso, é comum elas se 

envolverem nos cuidados com os animais quando eles estão próximos da casa, da 

ordenha à cura, bem como na produção de queijos e requeijões – tarefa essa que 

também é realizada por homens. Tais aspectos confirmam que as particularidades que 

compõem a totalidade em movimento realizam-se segundo a conjuntura familiar. De 

toda forma, os jovens também se envolvem diretamente no cuidado dos rebanhos 
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familiares, o que inclui também seus animais do seu próprio rebanho em formação, que 

os seguem após o casamento ou a formação da nova família. 

 

 

3.2.4 Coleta das flores sempre-vivas e demais espécies ornamentais 

 

 

A época de estiagem das chuvas (abril a outubro) coincide com a coleta da maioria das 

chamadas flores sempre-vivas, ainda que haja espécies precoces, sobretudo em janeiro. 

Desse modo, as famílias coletam flores e outras espécies ornamentais no mesmo 

período em que o gado está nas pastagens nativas sobre a serra. As flores sempre-vivas  

dizem respeito a produtos florestais não-madeireiros da flora nativa, em parte endêmica, 

da Serra do Espinhaço. Elas ocorrem no domínio dos campos rupestres do cerrado e 

dizem respeito ao termo popularizado para essas inflorescências que, depois de colhidas 

e secas, conservam sua forma e coloração. As espécies de maior preço pertencem ao 

gênero Comanthera e, além de referência sociocultural fundamental, constituem 

importante fonte de renda para as famílias.  

Comumente, entre as comunidades, o termo “flores” reporta-se às inflorescências 

esbranquiçadas, com formato de “margaridinha”, já as que possuem outras formas e 

cores são chamadas de “botões”271. Os comerciantes, por sua vez, utilizam o termo 

“flores secas”, distinguindo o grupo das “sempre-vivas” e o grupo dos “botões”, 

enquanto os consumidores denominam todas como “sempre-vivas”, termo popularizado 

no comércio local e nacional. Já no mercado internacional de artigos ornamentais, o 

termo “flores secas” é mais comum, trata-se de um produto, em grande medida, 

exportado para Estados Unidos da América, países da Europa e da Ásia e para o Japão 

(MONTEIRO 2011). 

                                                           
271 De forma resumida, entre as “margaridinhas”, as mais coletadas encontradas, seguindo a ordem dos 

meses do ano, são: entre janeiro e fevereiro, C. ruprecthiana (morfotipo janeirona) e C. bisulcata 
(morfotipo carrasqueira); entre fevereiro e março, C. nitida (morfotipo sapatinha); de abril até meados 
de junho, C. elegans, C. elegantula, C. bisulcatus (morfotipo chapadeira). Considerando os “botões”, os 
mais coletados são: o branco de janeiro ou capoeira (P. macrocephalus) e o branco de novembro ou 
capoeira bordado (P. rhizomatosus); a jazida amarela (Comanthera vernonioides var. vernonioides); a 
sedinha ou capim dourado (S. nitens); o espeta nariz (Rhynchospora globosa); o cebolão 
(Cephalostemum riedelianus); o amarelinho (L. flavescens); o mundial (X. peregrina); o cabeça de nego 
(X. platystachya) (NESFV/UFVJM, 2018). 
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Fotografias 53 e 54: Flores e botões (Fonte: Duarte, 2009) 

 

Para os “apanhadores de flores sempre-vivas”, como se autodefinem, cada uma 

das flores e cada um dos botões possui um nome que singulariza suas características e 

revela expressões/relações, como espeta nariz, carrasqueira, brejeira, etc., podendo os 

nomes variarem nas diferentes comunidades. Os apanhadores referem-se a essa 

atividade como “panhá flores”, podendo ainda aludir ao agroambiente onde são 

encontradas: “vou para campina panhá flor”. O termo campina, pode também referir-se 

a tudo que foi colhido nos ambientes de campos: “a gente panha campina, que dá no 

campo”. Além das flores e botões, são coletados folhas, frutos secos, sementes, etc., em 

distintos agroambientes de coleta (campos, serras, serrinhas, boqueirões, etc.) a 

depender da época do ano e da demanda.  

 

 

Fot. 55: Mosaico - Produtos coletados nos campos e preparados para a comercialização 
(Fonte: Monteiro, 2011). 
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As flores encontram-se em “manchas” dispersas ao longo dos campos situados em 

cotas elevadas, sobretudo nos campos limpos – distantes entre si e com variação de 

espécies de ocorrência conforme as nuances de variação da umidade e do tipo de solo. 

São colhidas com o cuidado de não se promover o arranque da “sapata”272, o que 

demanda habilidade que desenvolvem com a prática. A colheita de uma mesma espécie 

pode levar semanas, sendo a época em que as famílias sobem aos campos e 

permanecem nas moradias de cima (os “ranchos” e as “lapas”), ocorrendo a 

transumância. Depois de colhidas, as flores e demais produtos são transportados do 

campo até as moradias – ranchos e lapas ou diretamente para as casas na comunidade, 

para quem mora sobre a “serra” em meio aos campos. Depois são secas ao sol e 

armazenadas para a comercialização. 

 

 

Fot. 56: Coleta de flores (Fonte: Valda Nogueira, 
2016). 

 

Fot. 57: Irmãs colhendo flores (Fonte: a 
autora). 

 

Fot. 58: Transporte de flores colhidas próximos de 
casa (Fonte: João Roberto Ripper, 2015). 

 

Fot. 59: Transporte de flores colhidas 
descendo da “serra” (Fonte: a autora). 

                                                           
272 Incluindo as seguintes partes da planta: roseta, caule subterrâneo e raízes. 
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Fot. 60: Flores secando (Fonte: a autora). 

 

Fot. 61: Armazenamento de flores em rancho 
(Fonte: a autora). 

 

A vida nos “campos”, ou nas “campinas”, nome dado ao local onde ocorrem essas 

espécies, aciona muitos significados para as famílias. Para as(os) apanhadoras(es) de 

flores, ir aos campos aporta sentidos que vão além da atividade e da economia. Além do 

trabalho em si, ocorrem encontros entre as comunidades, interações e enlaces iniciados 

na época de coleta. Há também visitas aos “vizinhos” nas suas casas-lapas ou casas-

rancho durante o período que estão nos campos (em geral, vizinhos diferentes daqueles 

das “moradias de baixo” de uma mesma comunidade, além dos de outras comunidades 

situadas em campos vizinhos, que também são visitados).  

As “lapas” e os “ranchos” podem ser de uso de uma família extensa podendo 

atravessar gerações. Há casos, inclusive de nascimentos ocorridos nessas “casas de 

cima”. Conhecemos lapas que, em tempos anteriores, foram locais de festas (com forrós 

e outros) e de “venda” (quando um parente se estabelecia e vendia bebida e alimentos 

durante a colheita). Há também “ranchos” de referência usados para pernoitar em 

grandes travessias, conduzindo gado de um lado para o outro da serra. 

Portanto, os campos são também espaço de sociabilidade intracomunitária e 

intercomunitária, além de constituírem outra referência de espaço/tempo regido por 

outros ritmos, rotinas e ritos. O tempo que as famílias passam nos campos, sobretudo 

para aqueles que se distanciam muito de suas moradias de baixo, demanda movimentos 

e ações para habitar as moradas de cima - desde a localização de água e de alimentos 

para consumo e uso nos afazeres, até o preparo do abrigo para se protegerem do frio, 

além de não contarem com energia elétrica. Ao mesmo tempo, as lapas e os ranchos são 

organizados internamente, separando “quartos” e “cozinha”, reproduzindo-se, de forma 

simplificada, a lógica das moradias de baixo valendo-se das estruturas/materiais de que 

dispõem e transportam.  
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Nesse tempo, a dieta alimentar também muda, ainda que alguns carreguem até 

mesmo galinhas para a alimentação, eles têm de se valer de alimentos nativos desses 

agroambientes. Mas também lançam mão de espécies frutíferas plantadas ao redor 

dessas moradias, inclusive por ancestrais. Há também marcas “dos antigos” nas pedras 

ou nos “ranchos”, sendo que a atualização dessa prática, pelos sujeitos de hoje, ocorre 

com a escrita de seus nomes nos locais que habitam, como vimos e uma jovem 

explicou: “pra quando vierem outros, saber que estivemos aqui”. O tempo nos campos 

também exige a distância de alguns familiares, sobretudo idosos em idade avançada e 

crianças que ficam com tias/avós para irem à escola. Para além da coleta das flores, 

também faz parte da rotina, nesse tempo, o manejo do gado e a coleta de plantas nativas  

usadas para outras finalidades e que se encontra somente nesses agroambientes , como 

algumas ervas medicinais. 

As comunidades qualificam “os campos” ou “a serra”, como referência a esse 

espaço/tempo, quanto à ancestralidade, afetividade, prazer, esforço, trabalho, renda e 

liberdade. Moradores salientaram que: “a serra é uma mãe, sempre deu condição da 

gente viver, desde os antigos. Ela dá água, dá alimento, pasto pros animais e flor, que é 

renda”. Outra referência recorrente foi: “a serra cura. Tem gente que fica com 

depressão, aí sobe pra serra e fica curado”.  

Sobre a coleta, registrou-se: “não é fácil o trabalho, é pesado, mas a cabeça fica 

boazinha. É só ganhar os altos, que a cabeça já melhora, até o ar é outro. Em nenhum 

lugar a gente dorme tão bem como nos campos”. E ainda: “quando dá perto da Semana 

Santa, a gente já sabe que tá perto da flor abrir. Aí a gente fica doido pra subir e ver elas 

abertas. É bonito demais”. A ‘serra’ aporta ainda o sentido de: “autonomia, onde posso 

ser eu mesmo e trabalhar em paz”. Mas a expressão mais recorrente, o que nos chamou 

atenção, foi: “liberdade, no campo a gente é livre, pra ser o que a gente é”. Sem dúvida, 

o “apanhar das flores” e a “vida nas campinas” confere singularidade ao modo de vida 

dessas comunidades, com as várias dimensões imbricadas. 

 

 

Trabalho, manejo e renda 

 

Tal qual ocorre com os demais produtos coletados da flora, o acesso às flores e 

aos demais produtos ornamentais dá-se no interior da área de domínio da 

comunidade/unidade territorial, cuja descendência e parentesco conferem o direito ao 
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uso/coleta das espécies. No entanto, as flores e os botões, além de diversos outros 

produtos, ocorrem nas cotas elevadas no domínio das terras de uso comum e das terras 

de uso coletivo, e também contam com normas de uso que incluem onde, como, quando 

e quanto coletar, de forma a garantir manutenção das populações de plantas. Já outros 

produtos ornamentais ocorrem nas encostas e mesmo nas partes baixas, sobretudo os 

frutos secos, sendo também de acesso aos moradores da comunidade. 

 De toda forma, se alguém do grupo descuida dos cuidados necessários na coleta 

dessas espécies de uso ornamental, sofre críticas dos demais. Ou seja, também incidem 

normas internas relativas aos usos desses recursos comunitários, em que a 

reciprocidade como responsabilidade/obrigação mútua se realiza. Neste caso, como 

envolve recursos com relação direta à geração de renda monetária, há particularidades, 

das quais trataremos adiante, e uma maior preocupação sobre o controle territorial ou 

sobre o recurso envolvido, diante da sua importância econômica para as famílias. 

O trabalho de coleta pode recrutar todos os membros de uma mesma família, cuja 

iniciação costuma se dar aos oito anos de idade, conforme visto nas diferentes 

comunidades analisadas. Em campo, identificamos a presença maior de homens 

colhendo no “sertão”, com a permanência das mulheres com os filhos em idade escolar 

nas comunidades, mas eles podem seguir juntos nos finais de semana e nas 

férias/feriados escolares. Já nas comunidades das margens do Jequitinhonha, a presença 

das mulheres foi mais marcante, no entanto vimos famílias inteiras colhendo juntas.  

Em alguns casos, como na Mata dos Crioulos, quando os homens estavam 

viajando, as mulheres – mães, irmãs e filhas - se organizaram para colher as flores. 

Vimos também solidariedade entre famílias, em que para os pais colherem, algumas 

mulheres permaneciam com filhos e netos de familiares, seja com alternância entre elas 

no cuidado com as crianças em idade escolar, seja porque alguma delas, mais idosa ou 

por outro motivo, não poderia subir para a colheita naquele ano. Nesses casos, os pais 

procuram vir em casa aos finais de semana para ver os filhos e, como ressaltou uma das 

mães: “matar as saudades, a gente sente falta e eles também”. 

Cabe destacar que, para as comunidades do ‘sertão’ e das margens do 

Jequitinhonha, os campos nativos de ocorrência das flores estão mais distantes das suas 

moradias nas comunidades, o que demanda não só a permanência no campo durante a 

colheita, como também longas caminhadas. Para tal, organizam alimentos, animais, 

roupas, equipamentos, etc., de forma que costumam subir aos campos, sobretudo, para a 
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colheita das flores e botões que significam maior retorno econômico ao esforço 

empreendido – ou seja, entre abril e junho, novamente entre agosto e outubro.  

Já as comunidades que vivem sobre a ‘serra’, em meio aos campos, costumam 

coletar de janeiro a outubro, pois vão e voltam aos campos diariamente com facilidade, 

sem necessidade de usar animais e veículos. São essas comunidades que mais se 

dedicam à coleta, sendo que algumas (duas delas) também desenvolvem artesanato com 

uso da flora. Ao mesmo tempo, essas comunidades localizadas sobre a serra, em geral, 

têm menor área para a criação de gado e menor ocorrência de terras férteis para o 

cultivo. De forma que a coleta é uma prática mais presente ao longo do ano nessas 

localidades.  

Outro aspecto a ressaltar é que as flores significam, em muitos casos, a primeira 

renda dos jovens, que, cedo, iniciam a prática da coleta com os pais, vivenciando todo o 

processo. Se estiverem em idade escolar, geralmente, os filhos conseguem acompanhar 

os pais nos finais de semana e férias. Em várias localidades, a idade de 10 anos é uma 

marca do momento em que passam a viver também a comercialização, recebendo os 

frutos do seu trabalho, ou seja, o dinheiro da venda das flores que colheram, quando os 

pais orientam como lidar com a renda da terra gerada pelo seu trabalho. Comumente 

isso se transforma em roupas, calçados ou outros objetos que desejem. Posteriormente, 

como identificamos, também podem ser convertidas em imóveis e bens de consumo 

duráveis.  

Em campo, tivemos a oportunidade de vivenciar uma criança de oito anos de 

idade indo com o avô aos campos para colher flores pela primeira vez. Eles estavam 

acompanhados de membros de outras famílias da mesma comunidade. O avô reservou 

uma área para ele colher e calmamente demonstrou como fazer. Junto, estava um primo 

de doze anos de idade, que explicou que, naquele ano, utilizaria o dinheiro da colheita 

para: “trocar meu cavalo. Ano passado, usei o dinheiro pra comprar meu cavalo, mas 

esse ano vou trocar ele”. Ou seja, a coleta de flores é uma forma de socialização da 

criança no mundo do trabalho e envolve diversos aprendizados, visto que a vivência na 

“serra” propicia diferentes atividades, ambientes, épocas, ritmos, ritos, sabores, odores, 

etc.  

Além disso, como constatado em campo, os produtos ornamentais constituem uma 

renda fundamental na reprodução social dessas famílias, sendo muitas vezes a única 

fonte de renda monetária que parte das famílias acessa em um ano agrícola, sendo um 

recurso geralmente acessível aos descendentes e parentes daquela comunidade – não 
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aos “de fora”. As mulheres, sobremaneira, destacam que: “a renda da flor é a renda 

segura, todo ano tem, é muito importante pra nós”. Além disso, essa atividade confere 

identidade e sentidos extra econômicos, conforme descrito. 
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Fot. 62: Mosaico - Cenas do cotidiano da colheita de flores (Fonte: a autora). 

 

O manejo tradicional das flores sempre-vivas inclui: a permanência, nos campos 

de, aproximadamente, 30% de indivíduos (plantas), que são deixados para a emissão de 

sementes e manutenção da população de plantas (chamado localmente de “restolho”); e 

o retorno, aos campos nativos, das sementes que caem no piso das casas (incluindo 

“ranchos” e “lapas”), após a arrumação das flores para transporte e comercialização 

(atividade conhecida como “pentear as flores”). Essa prática de devolução das sementes 

aos campos nativos refere-se ao enriquecimento e visa, também, a manutenção das 

populações dessas espécies (OLIVEIRA et al., 2012).  

Nota-se ainda a presença de flores nos caminhos utilizados pelos apanhadores(as) 

nos campos nativos, o que significa que eles são semeadores dessas flores ao longo dos 

caminhos que percorrem. O manejo tradicional das flores sempre-vivas também envolve 

o uso controlado do fogo, tal qual o manejo das pastagens nativas, variando no 

tempo/espaço e cumpre, nesse caso, com o objetivo de diminuir a concorrência por 

luminosidade em relação às espécies gramíneas de maior porte do que as flores,  

sobretudo nas áreas mais úmidas. Ou seja, não é considerado para todas as flores e 

botões e não é praticado para as demais espécies ornamentais coletadas, que envolve as 

demais partes de plantas comercializadas (folhas, capas, hastes, etc.). Trata-se, portanto, 

de um manejo específico para as sempre-vivas. 

Dessa forma, as famílias também defendem e aumentam as populações das 

sempre-vivas. Levam-nas para além dos seus limites geográficos, nas longas travessias 

que realizam, selecionam, enriquecem os campos nativos com sementes recolhidas na 

coleta, e retiram indivíduos que afetam as populações de interesse social. Neste caso, o 

uso do fogo visa diminuir a competição por luz, mas também disponibiliza nutrientes 

para essas espécies. Da mesma forma, para tal uso, as famílias levam em conta a 
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proteção de matas e nascentes, as quais cumprem outras funções na reprodução social, 

além da dimensão do sagrado que incide sobre a água na cosmovisão dos grupos.   

Reitere-se que diversos outros produtos de ornamentação são colhidos, segundo as 

diferentes partes das plantas, sendo muitos deles frutos secos do cerrado. Assim, a 

coleta também ocorre nas encostas e mesmo nas cotas mais baixas da serra, sendo 

agrupados os produtos segundo as partes das plantas que são colhidas: folhagens, 

hastes, bainhas (brácteas), sementes, frutos secos abertos com formatos diversos, cipós, 

musgos e líquens.  Neste caso de coleta de outras partes da planta, o manejo se dá sem 

uso do fogo, observando-se o ciclo vegetativo – como a abertura dos frutos secos, a 

coleta de folhas em determinada quantidade que não prejudique a espécies, etc.  

As flores e botões referem-se a 90 espécies manejadas e quando são acrescidas os 

demais produtos ornamentais, chega-se a 386 espécies manejadas, segundo 

levantamento realizado por Isopo (2019). Isso significa ampla gama de conhecimentos 

dos agroambientes e das espécies associadas, bem como dos ciclos vegetativos que 

definem seu manejo de coleta. Significa, também, 386 possibilidades de 

comercialização de “mercadorias”, termo utilizados pelas famílias quando se referem 

aos produtos as partir da relação com os compradores – ocorre renda da terra extraída 

pelo capital comercial. Em relação às flores, como parte das espécies são endêmicas da 

Serra do Espinhaço, tem-se, portanto, renda da terra por monopólio273, pois só ocorrem 

neste local em todo o planeta.  

Ao mesmo tempo, embora essa produção tenha relação direta com a demanda dos 

comerciantes, as famílias têm controle sobre seu tempo, seu trabalho e decidem se vão 

colher ou não num determinado ano segundo a conjuntura familiar e os preços 

ofertados. Em campo, identificamos famílias, por exemplo, que decidiram não colher 

naquele ano e outras que decidiram se dedicar mais do que no ano anterior a essa 

atividade. Portanto, se, para os compradores, trata-se de uma mercadoria, para os 

camponeses e quilombolas que se valem do seu próprio trabalho sobre suas terras 

ancestrais, a flor não assume o sentido pleno de mercadoria.  

Cabe destacar que, das diversas comunidades agrárias nas quais estivemos, quatro 

delas tiveram parte de suas terras de coleta cercadas, em décadas recentes, por 

fazendeiros e empresas. Em duas delas, as famílias continuaram colhendo, com o 

consentimento dos ditos proprietários, sem a cobrança de renda sobre o produto. Numa 

                                                           
273 Conforme Oliveira (2007). 
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dessas, tivemos a oportunidade de conversar com o fazendeiro e a colocação feita por 

ele, a esse respeito, foi: “a flor na região é produto dos pobres, por isso eu deixo colher 

em minhas terras, é só não estragar nada”. Ou seja, a coleta não é vista como ameaça 

aos interesses do dito proprietário. Em outra área, segundo os apanhadores, o fazendeiro 

chegou a cobrar 10% sobre a colheita, o que significa renda da terra paga em produto274. 

De toda forma, nas comunidades agrárias da área analisada, atualmente as famílias 

colhem flores em suas terras ancestrais, tendo, ou não, sofrido cercamentos recentes de 

parte delas e os conflitos daí decorrentes.  

Situação diversa ocorre com os moradores de distritos rurais (áreas urbanizadas) 

localizados sobre a serra, que coletam determinada espécie em determinado ano, quando 

consideram que o preço compensa. Quando coletam, em geral, isso se dá nos campos 

localizados nos arredores dos distritos, com ou sem consentimento dos ditos 

proprietários. Ocorre ainda de coletarem em áreas mais distantes, o que, em geral, 

significa participar de grupos organizados por mediadores que negociam, em muitos 

casos, com os ditos proprietários das áreas, um percentual do produto coletado. Esses 

mediadores também ficam com parte da coleta, sendo responsáveis pelo transporte e 

alimentação do grupo de coletores. Entretanto, não se tratam de comunidades agrárias, 

que vivem e trabalham com suas famílias sobre suas terras ancestrais, mas sim de 

trabalhadores/moradores urbanos, que podem ou não ter relação de parentesco com 

comunidades agrárias. Ainda que tal realidade demonstre a importância que esses 

produtos assumem nessa área, refere-se à outra realidade ou condição/lugar social275.  

 

 

A flor e as transformações territoriais nas comunidades agrárias 

 

Segundo os registros históricos, as flores sempre-vivas tornaram-se “mercadoria” 

na primeira metade do século XX, cujos documentos apontaram que esse processo se 

deu quando diamantinenses iniciaram sua comercialização a partir da demanda de 

                                                           
274 Oliveira (2007). 
275 A esse respeito, Martins (2019) analisou a economia que envolve as flores sempre-vivas a partir de 

estudos, documentos históricos e a realidade de um distrito rural, localizado em Diamantina (MG). Tal 
obra tem uma perspectiva historicista e estruturalista, a partir da qual inferências sobre a realidade atual. 
Nela, o autor apostou na generalização da situação de um único distrito diamantinense para toda a Serra 
do Espinhaço Meridional, o que iguala camponeses e não-camponeses e realidades agrárias 
variadas/distintas. Assim como, desconsiderou os estudos agrários brasileiros, que há décadas revelaram 
o processo pelo qual o capital subordina a renda camponesa da terra e o significado da politização das 
identidades territoriais autodefinidas, o que acaba por naturalizar os cercamentos em curso.  
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compradores, sobretudo paulistas, que conheceram o produto e abriram mercado na 

cidade (MONTEIRO, 2011). Desde então, ainda que com oscilações de mercado e 

tensões territoriais, devido a cercamentos de áreas de coleta, as flores sempre-vivas 

passaram a significar renda monetária para diversas famílias em localidades de 33 

municípios (OLIVEIRA et al., 2012) 276.  

Em nossa pesquisa identificamos que em 15 desses municípios, a coleta de flores 

foi incorporada ao calendário agrícola anual de comunidades agrárias, passando a 

compor a lógica de reprodução social das famílias e como parte do seu modo de vida277, 

assim como a busca pela manutenção das terras de uso comum e de uso coletivo278. 

Nessas localidades, as flores coletadas têm uma grande importância econômica para as 

famílias, como as explicações ilustram: “com o dinheiro da flor eu fiz casa pros meus 

filhos poderem estudar na cidade”; “eu já usei pra pagar dívida e pra comprar gado”; “é 

a renda principal e quem tem sempre vende, as outras coisas depende da época e é mais 

difícil de vender”.  

As variações de contexto familiar - como questões de saúde ou mesmo ausência 

de braços para a coleta nas famílias com idosos – podem fazer com que famílias deixem 

coletar em um determinado ano. Dessa forma, ainda que as flores se façam presentes e 

sejam uma renda acessível a todos os membros de uma comunidade agrária, a atividade 

demanda organização e trabalho da família. Identificamos também que o transporte 

guarda relevância nesse processo. Nos locais onde não há vias de acesso para veículos 

motorizados chegarem até os campos - como no caso do ‘sertão’ e dos quilombos das 

margens do Jequitinhonha – o transporte dos produtos é feito, em geral, com uso de 

animais de carga (sobretudo muares). Quando as distâncias são menores, as famílias 

levam os produtos diretamente para casa à pé, dividindo os feixes entre os membros das 

famílias – caso recorrente entre as comunidades localizadas sobre a ‘serra’.  

Já o transporte dos produtos das casas nas comunidades agrárias até os galpões 

dos compradores/exportadores, que estão concentrados, sobretudo, em Diamantina, 

pode se dar por veículo próprio da família; mas, é mais comum, que os compradores 

                                                           
276 Destaque-se que, quando considerados os demais produtos ornamentais (sobretudo folhagens e frutos 

secos de ampla ocorrência no cerrado, presente nas cotas mais baixas), a coleta pode ocorrer em mais 23 
municípios localizados ao redor da Serra do Espinhaço, mas sem incluir flores sempre-vivas (que têm 
ocorrência nos campos rupestres do cerrado, situados nas cotas mais elevadas), que são coletadas em 33 
municípios identificados pelos pesquisadores (UFVJM, 2009). 

277 Conforme Marques (1994). 
278 Nos demais municípios, segundo levantamentos feitos em campo, essa atividade pode ser pontual, 

segundo demanda de algum dos exportadores, que sabem onde há determinadas espécies e quem as 
pode coletar. Tais elementos apontam a necessidade de aprofundamento de estudos nessas localidades. 
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locais busquem os produtos nas comunidades e os levem até os exportadores, recebendo 

percentuais próximos de 25% do valor total pago pelos produtos. Também pode ocorrer 

de os exportadores enviarem veículo para buscar os produtos, se forem volumes 

compensatórios, caracterizando venda direta entre as famílias apanhadoras e os 

exportadores. 

Também acontece, nas comunidades, de um morador que possui veículo, assumir 

o transporte até os exportadores, o que acaba viabilizando o escoamento da produção 

para os que não têm veículos próprios. Nesse caso, identificamos a renda praticada 

próximo de 12%, ocorrendo extração da renda da terra e diferença interna ao grupo. 

Nesse contexto, não estamos falando de “atravessadores” externos, exatamente como se 

vê na situação acima descrita, mas sim de parentes e vizinhos que viabilizam o 

escoamento da produção, por serem proprietários de veículos motorizados. Esse 

caminho, em geral, é considerado o mais viável pelos moradores de localidades mais 

distantes. 

Em campo, constatamos também solidariedade entre as famílias que possuem 

animais de carga com aquelas que não os têm. As famílias colaboram com vizinhos 

emprestando seus animais, ou mesmo dando apoio direto, por exemplo, em caso de 

viúvas, para viabilizar transporte da produção/colheita delas, propiciando a 

comercialização dos produtos. Mas também vimos situação em que mulheres coletaram 

e demandaram/combinaram com o vizinho que fizesse a busca dos produtos no campo, 

com seus animais, e os levasse até a cidade no veículo dele, em troca de ficar com parte 

da renda – nesse caso, o vizinho cumpriu as duas etapas de transporte. Segundo uma 

delas nos explicou (que era sozinha/sem marido ou filhos maiores): “se não fosse isso, 

eu não teria como vender porque o lugar que coletei é muito longe”. 

Ou seja, esses membros da própria comunidade acabam por agir como 

“compradores de primeiro piso”, ou “prepostos”, tal como definido por Isopo (2019). 

Na visão do autor: 

 
Existem situações que somente [com uso] de burro é possível 
levar a carga, [assim] quem tem os animais, neste caso, passa a 
exercer o papel de primeiro comprador, assumindo a compra dos 
demais e assumindo o ônus de levar essa produção até a 
comunidade. (...). Esta pessoa dependendo das suas condições 
socioeconômicas – possui um veículo ou animais – que são 
utilizados para fazer o transporte dos campos de coleta até a 
comunidade ou para Diamantina ou Vilas Mascarenhas (...). Em 
geral esses compradores das comunidades tendem a estabelecer 
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uma relação mais constante com um desses quatro atacadistas, 
embora não haja exclusividade, as dinâmicas que se estabelecem 
entre esses compradores (de primeiro e segundo piso) é em boa 
medida uma relação de compromisso mútuo. (...) Como dito 
acima, em nível das comunidades aparentemente é comum que 
existam pessoas que cumprem o papel de prepostos, prefiro 
chamar assim, outros possivelmente chamariam de 
“intermediários”. Entendo que diante das dificuldades que 
vivem as comunidades coletoras de flores, estando em geral 
desprovidas de acesso aos serviços públicos de transporte, 
passam a contar com essas pessoas – os prepostos – para 
garantir o escoamento dos seus produtos extrativistas “às mãos” 
dos comerciantes atacadistas que atuam na região. (...) Esse 
agente [comerciante atacadista/exportador] remunera o seu 
trabalho a partir do estabelecimento de um valor que é 
aparentemente explícito entre o(a) extrativista que entrega o seu 
produto a esse comprador da sua comunidade. Por sua vez, o 
comerciante atacadista que está comprando ou “recebendo” o 
produto sabe por quanto ele foi comprado, podendo ser inclusive 
um acordo pré-estabelecido (Idem, p.80).  

 

De fato, em campo, identificamos que as famílias apanhadoras sabem quanto o 

vizinho “comprador” receberá pelo transporte até os comerciantes e, consequentemente, 

o preço que poderiam receber se levassem a produção diretamente ao comprador 

atacadista/exportador. Além disso, dada a comunicação entre parentes e vizinhos, que 

dialogam diretamente com os compradores/exportadores, em geral, os apanhadores 

sabem de antemão o preço que eles pagarão pelo produto naquele ano. Identificamos 

ainda a existência de mais de um vizinho “comprador”, e a família decidindo com quem 

mandaria suas flores até o exportador. Ainda assim, vimos situações em que o 

exportador enviou transporte próprio para buscar grandes volumes numa comunidade. 

Geralmente, em todos os casos, o pagamento é feito em dinheiro e à vista, para qualquer 

que seja o produto coletado. 

Ainda segundo Isopo (2019), somente 20% dessa produção é voltada para o 

mercado interno; o restante segue para o mercado externo. De acordo com o autor279, no 

período de 1996 a 2018, o Brasil exportou “para 21 países, apenas quatro destes países 

(Holanda, Estados Unidos, Espanha e Itália) absorveram praticamente 90% das 

                                                           
279 O autor realizou o trabalho a partir de documentos fiscais emitidos pelos exportadores para o período 

analisado – separando mercado interno e externo - somados a dados de exportação do Ministério da 
Indústria, Desenvolvimento e Comércio (MIDIC). O autor ressaltou a escassez de dados dessa 
produção, comum aos produtos do extrativismo vegetal em todo o país, sendo um dos motivos o fato de 
o IBGE não considera-la no censo que realiza nessa região, o que invisibiliza a importância 
fundamental que tem na renda das famílias, bem como não há referência de dados de órgãos estaduais. 
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exportações brasileiras desses produtos” (p.75). No país, os estados que mais consomem 

esses produtos são: São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Isso aponta elementos do 

mercado das flores e o lugar ocupado por São Paulo também para as flores secas. 

No período de nossa pesquisa, algumas espécies de flores atingiram o preço de R$ 

20,00/quilo, retornando a R$ 15,00/quilo, e os botões mais procurados chegaram a R$ 

7,00/quilo. Já os demais produtos ornamentais, como capa de coco, podem significar R$ 

0,50 centavos. Esses preços são pagos aos apanhadores, ou aos intermediários, depois 

incidem os custos de: beneficiamento (quando ocorre perda de até 30% do peso total, ao 

se retirar hastes, impurezas, etc.), embalagem, armazenamento, transporte (incluindo  

longas distâncias) e taxas (emissão de notas fiscais e relativas à exportação)280.  

Cabe destacar que há produtos que são comercializados constantemente e outros 

que variam segundo as demandas do mercado, pois, se trata de um produto que alimenta 

o desejo281. Dessa forma, sofre oscilações de demanda, segundo “gostos” ou 

“modismos”. Os exportadores, como vimos em campo, assumem o risco de ficarem 

com estoques, por décadas, devido aos cancelamentos de última hora que podem ocorrer 

em função de variação dos “gostos”. Como eles pagam à vista no ato da compra, mesmo 

buscando se organizar por encomendas, quando ocorre desistência posterior, os 

exportadores ficam com estoques. A vantagem é que essas espécies têm vida longa 

quando devidamente secas e armazenadas, o que lhes permite aguardar nova demanda 

ao sabor dos “modismos”. 

Para entender como isso ocorre, é necessário diferenciar os produtos. As flores e 

alguns botões têm mercado constante, então, em geral, as famílias já contam com a 

venda; sendo comum coletarem/armazenarem o produto, aguardarem o preço e 

                                                           
280 Ainda que seja produto da flora nativa, enquadra-se como floricultura, na categoria hortigranjeiros - 

que engloba frutas, legumes, verduras, flores e ovos. A isenção fiscal desses produtos tem sua origem 
nos anos 1970 (Lei Kandir), no contexto de criação da maioria das Ceasas brasileiras. Essa renúncia 
fiscal pretendia reduzir o preço ao consumidor e estimular o consumo de hortigranjeiros, permanecendo 
esse enquadramento até os dias atuais. Apesar da atividade ser isenta de impostos (ICMS), há 
recolhimento na emissão das notas fiscais, além de taxas relativas à exportação de produtos da flora 
nativa, incluindo emissão da DOF (Documento de Origem Florestal que exige pagamento anual de 
Registro no Ibama), além de trabalho especializado de despacho aduaneiro. “Uma vez essa 
documentação apresentada ao fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, que promoverá o 
expurgo da carga no container, (...) será solicitada a fiscalização por parte do Ibama para que 
verifique se a carga atende as normas da Cites, neste caso não conter espécies da lista vermelha [de 
espécies ameaçadas de extinção], salvo que apresente certificado emitido pelo próprio Ibama 
autorizando essa exportação. Por fim, não havendo óbice após o processo de fiscalização, a carga será 
liberada e o despachante encerra o processo junto à Receita Federal, via sistema Comex” (ISOPO, 
2019, p.60).  

281 Segundo Marx, a mercadoria - tão cara à sociedade produtora e consumidora de mercadorias – é antes 
de mais nada um objeto que, por suas propriedades satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 
natureza e origem delas, provenham do estômago ou da fantasia (O Capital, 2010 [1876]).  
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definerem a quem vão vender. No caso desses produtos, embora sofram variação de 

preço, tendem, pela concorrência local, mesmo pequena, a terem preços semelhantes 

entre os compradores. Já os demais produtos (dezenas de possibilidades) têm uma 

relação demanda-coleta previamente acordada, ou seja, por serem menos 

comercializados costumam ser coletados por demanda, de forma de diminuir os riscos a 

coletores e compradores. Isopo (2019) destacou que: 

  

Os operadores da comercialização acumulam um vasto 
conhecimento e experiência sobre a comercialização dessas 
espécies, devido ao tempo que atuam nessa atividade, os 
principais compradores (um total de quatro empresas) e 
exportadores (três das quatro anteriores) que atuam nessa região 
estão a mais de 30 anos nesse mercado. Em que pese a 
relevância desse setor para a região é uma economia 
invisibilizada do ponto de vista das estatísticas socioeconômicas 
(...).  Por outro lado, a isenção tributária desloca a atenção do 
poder público para os setores que contribuem para arrecadação 
de impostos, garantindo a formação do orçamento público. Este 
fato contribui para a desatenção dos órgãos fazendários, tanto do 
estado de Minas Gerais, quanto dos municípios, levando a 
invisibilizar a relevância dessa economia extrativista no 
contexto dessa região. [Entretanto], a questão tributária por si 
não explica o descaso, uma vez que alguns hortigranjeiros, 
embora também não recolham ICMS, mesmo assim recebem 
tratamento diferenciado fazendo parte das pesquisas de 
informações sobre produtos agrícolas da Emater e do IBGE, por 
exemplo. Caso esses órgãos viessem a incorporar as sempre-
vivas nas suas pesquisas ordinárias anuais e no Censo 
agropecuário (...), isto possibilitaria minimamente conhecer 
[melhor] o volume, os preços e a diversidade desses produtos 
coletados e comercializados nessa região (Idem, p.61). 

 

Ainda que essa “cadeia de preços” seja pequena, as famílias de 56 municípios 

(UFVJM et al., 2009) acessam renda, em alguma medida, com as plantas ornamentais 

secas do cerrado (flores sempre-vivas somente em 33 deles), sendo que, no caso das 

comunidades analisadas, isso pode significar a única fonte de renda monetária. Ou seja, 
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essa produção é de extrema relevância econômica aos mesmos e gera divisas para o 

país282, bem como tem relevância no mercado interno, o que merece aprofundamento. 

Em campo, identificamos que a renda anual obtida com o extrativismo vegetal 

pode significar R$ 12.000,00 por unidade familiar (não incluídas a renda obtida a partir 

das demais atividades produtivas). Em outros casos, quando a família decidiu coletar 

somente as flores mais comercializadas, obteve renda anual de R$ 6.000,00, somada à 

venda de bezerros, o que compreendeu, em um ano, aproximadamente de mais R$ 

6.000,00, totalizando R$ 12.000,00 (não incluindo a renda pela venda de produtos 

cultivados). Esse valor, no entanto, varia de acordo com o número de membros que se 

dedicam a colheita. Isopo (2019, p.76) colheu outra referência, em que uma família foi 

para o campo coletar flores com nove pessoas, naquele ano: “como resultado desse 

trabalho conseguiram uma renda que permitiu pagar uma dívida de R$ 2.000,00, 

comprar uma moto e outros bens para a casa”.  

 

Como visto, em geral, os campos estão no domínio de cada comunidade agrária, 

com acesso por seus membros, com relações de parentesco, segundo normas de uso para 

coleta da flora e uso de pastagens nativas. Nos anos 1980, o elevado preço que duas 

espécies de flores alcançaram – R$ 30,00/Kg (BEDÊ, 2006), gerou pressões sobre 

alguns campos. Isso demandou estratégias de defesa dessas áreas por parte das 

comunidades agrárias, já que alguns comerciantes levaram pessoas “de fora” para 

coletar em campos de fácil acesso - em geral naqueles mais próximos de Diamantina 

acessíveis por estrada. Isso ocorreu, por exemplo, na comunidade de Macacos e gerou 

conflitos com os comunitários (MONTEIRO, 2011).  

Porém, essa não foi, necessariamente, uma realidade nos campos mais distantes 

como no caso do ‘sertão’ e das margens do Jequitinhonha, seja por causa do acesso 

mais difícil, seja devido a estratégias comunitárias de controle diferenciadas. Por outro 

lado, a elevação de preços gerou situações de pressões internas, levando as famílias a 

ajustarem o uso do recurso flores e botões. Identificamos, em campo, duas formas 

diferentes tomados pelas comunidades com as quais interagimos:  
                                                           
282 Isopo (2019) afirmou que o total desses produtos comercializados no mercado externo gerou 39,5 

milhões de dólares, entre 1997 e 2018 (aproximadamente R$ 82,8 milhões, no câmbio atual, com média 
por ano de R$ 3,8 milhões). Esses valores, baseados nos dados oficiais do MDIC, representam o 
somatório das exportações realizadas no período, relativas a esses produtos ornamentais da flora nativa 
oriundos das proximidades de Diamantina (MG). Mas acrescentou que: “não há como desagregar os 
dados para saber quanto dessa exportação foi de sempre-vivas (margaridas e botões), ou outros 
produtos. (...) As limitações estatísticas não são exclusivas deste estudo, o que também vale para 
qualquer outro produto da sociobiodiversidade” (p.64). 
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- A divisão das áreas de coleta entre as famílias, de forma a garantir uma 

quantidade equitativa de produtos entre as mesmas, mantendo os campos abertos 

para o livre pastoreio do gado e para a coleta dos demais recursos da flora nativa, 

respeitando os cuidados pactuados historicamente (lotação de animais e ciclo 

vegetativo das espécies). Manteve-se também uma área de coleta aberta a todos os 

descendentes, em geral, no local onde viveram os ancestrais, onde estava o antigo 

“rancho” ou “lapa” do genitor/a. 

- A manutenção da livre coleta segundo as necessidades das famílias, mas 

observando que elas tenham uma quantidade equitativa de flores e botões. Para 

tal, além do manejo com observância aos ciclos vegetativos, praticam uma lógica 

traduzida nestas palavras, conforme explicaram: “a gente nunca colhe muito no 

mesmo lugar, deixamos um tanto a mais que o restolho pra quem chegar depois 

ainda achar flor. E todo mundo sabe que tem que deixar também o restolho”. 

Além disso, as famílias observam entre si, se a quantidade colhida está parecida, 

ou se tem “alguém exagerando, se for o caso conversa”. Na prática, eles também 

levam em consideração que, num dado ano, algumas famílias não colhem, outras 

podem precisar de maior quantidade, e que “uma coisa compensa a outra”. 

Identificamos também que eles dimensionam, previamente, quantas famílias 

colherão naquele ano, o que facilita as compreensões e o entendimento entre eles. 

Mas os costumes desses grupos não permitem a proibição da coleta ou o controle 

rígido, entre si, para apropriação e uso da terra e dos recursos territorializados. 

 

Essas diferentes formas de atualizar, ou de apropriação da terra e demais recursos 

territorializados, remeteu-nos ao que aprofundaremos no próximo capítulo. Daí 

decorreu a etapa de aproximação sucessiva, que deu-se sobre localidades com essas 

duas realidades: a primeira na Comunidade de Pé-de-Serra, no ‘sertão’, e a outra no 

Quilombo Mata dos Crioulos, nas margens do rio Jequitinhonha nas cotas mais 

elevadas. Cabe destacar que as comunidades que vivem sobre a serra, próximas a 

Diamantina, também buscaram atualizações de códigos de acesso e de uso da flora que 

se aproximam dos arranjos apontados acima – mas com variações, dado o contexto 

sociocultural, ambiental, econômico-político de cada realidade concreta.   

Ressalte-se ainda, que mesmo com elevada capacidade de manejo desses 

agroambientes e frente à importância vital da renda proveniente das flores para as 

centenas de famílias em dezenas de municípios, o processo de pressão sobre alguns 
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campos, ocorrido, sobretudo próximo à Diamantina, foi usado como forma de 

criminalizar essas comunidades. Tendo sido, ainda, usado como um dos argumentos de 

justificativa para a criação de parques naturais, desde 1996, sobrepostos às terras de 

uso comum e de uso coletivo desses grupos onde ocorre a coleta, o que se deu sem 

consulta pública a essas comunidades e com uso de violência, levando ao desespero 

muitas famílias, como mostramos em estudo anterior (MONTEIRO, 2011).  

Some-se a isso a criminalização do uso controlado do fogo e a afirmação de que 

as práticas de coleta de flores dos apanhadores “degradam a flora”, ainda que, 

contraditoriamente, essa biodiversidade, considerada “abundante”, tenha sido usada 

como justificativa para a criação desses parques. Bem como algumas espécies, as de 

maior preço comercial, foram colocadas na “lista de espécies ameaçadas de extinção”, 

gerando restrições, fiscalização e mesmo proibição de exportação - sem estudos 

científicos sobre a dinâmica de população dessas espécies que sustentasse tal afirmativa.  

Para encobrir a ausência de dados, justificaram tais decisões com o “princípio da 

precaução”, o que foi seguido de aplicação contraditória de normativas (ISOPO, 2019).  

Além da flora endêmica, que é diferente de extinta, justificaram a criação das unidades 

de conservação de proteção integral também pela “abundância de água” e “beleza 

cênica da Serra do Espinhaço” (MONTEIRO, 2011) – desconsiderando-se a existência e 

a lógica de uso praticada por essas comunidades.  

Essa ação de criminalização dessas comunidades continua presente. Se, por um 

lado, o cercamento de algumas terras comunitárias por parques coibiu a ação de 

coletores “de fora” nos campos; por outro, vem se configurando como mecanismo de 

desterritorialização dessas comunidades, que passaram a se organizar, desde 2010, em 

uma comissão regional dando contornos a um levante na luta pela garantia de suas terras 

ancestrais e contra a criminalização da coleta de flores. Desde então comunidades 

retomaram o uso de parte de suas terras e buscaram meios de se fazerem visíveis 

através, entre outros, de atos públicos, denúncias junto ao Ministério Público, diálogo 

com poderes legislativo e executivo.  

Atualmente, novos desafios se colocaram. As terras localizadas no interior dos 

parques são alvo do mecanismo de compensação ambiental da degradação causada por 

empresas capitalistas em outras localidades. Trata-se de um mecanismo previsto no 

Código Florestal de 2012 e detalhado no Código Florestal de Minas Gerais de 2014, os 

quais definiram que tal compensação deve ter como prioridade a “regularização 

fundiária dessas unidades de conservação” – o que recolocou essas áreas no mercado de 
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terras, e, no contexto analisado, se sobrepõem às terras comuns e coletivas desses 

grupos.  

Há, ainda, pressão direta sobre as comunidades por parte de empresas mineradoras 

e empresas voltadas ao monocultivo de eucalipto. Ou seja, há tensões nas terras altas e 

nas terras baixas, de forma articulada: a territorialização do capital e da sua face oposta 

complementar, a “proteção” integral da natureza - degradação/preservação, uma 

dualidade contraditória existente no âmbito da sociedade moderna, urbano-industrial-

capitalista, como detalharemos adiante. 

 

 

3.3 Apontamentos sobre família, trabalho, terra e autonomia alimentar  

 

 

Aqui, faremos dois apontamentos, que, embora não sejam o foco central de nossas 

análises, consideramos de grande relevância: o trabalho no interior das famílias no que 

tange as relações sociais de gênero; e a autonomia alimentar das famílias no âmbito da 

reprodução social analisada. 

Em geral, há protagonismo das mulheres na agricultura, sobretudo nos quilombos. 

Isso se dá nos quintais e nas roças, o que é expresso pelo tempo dedicado e também por 

uma profunda compreensão das variedades envolvidas. No entanto, isso não pode ser 

tomado como exclusão dos homens dessas atividades, pois há famílias que cultivam 

juntas em todas as áreas (horta, quintal e roçados). Ocorre também participação de todos 

os membros familiares em momentos que demandam maiores esforços, como o preparo 

manual do solo, ou quando é necessário esforço conjunto para organizar estruturas para 

criação dos animais de pequeno porte ou cercas de proteção aos cultivos.   

São as mulheres que assumem maior tempo dedicado ao cuidado dos filhos na 

infância e no preparo dos alimentos, com transmissão intergeracional de conhecimentos 

e práticas, por via da oralidade e vivência cotidiana. Nesse sentido, o que se nota, em 

geral, é que as crianças estão sempre na companhia dos pais, vivenciando a dinâmica 

familiar e comunitária, com exceção de quando estão na escola. A socialização da 

criança no mundo do trabalho é feita, geralmente, a partir dos 07-08 anos de idade, 

acompanhando, sobretudo as mães, em seus afazeres, com observação atenta das 

atividades. Somente anos depois é que passam a assumir responsabilidades junto aos 

pais.  
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Ou seja, se, por um lado, há predomínio de mulheres nos cuidados dos quintais e 

predomínio de homens no manejo do gado e em migrações/trabalhos temporários 

externos, sendo recorrente estarem juntos nas roças e nas coletas, por outro, 

identificamos variações em todas as comunidades segundo os contextos (interno e 

externo) vividos pelas famílias. O elemento, apontado por elas, como definidor dessa 

divisão do trabalho tem relação direta com a reprodução: filhos pequenos e/ou em idade 

escolar. Outro aspecto amplamente ressaltado pelas comunidades é como a vida e os 

ritmos familiares foram alterados pela escola.  

Entre os relatos mais comuns das mulheres mais velhas, estão o de terem tido 

filhos em “ranchos”/”lapas”, de terem desde os 07-08 anos de idade vivenciado grandes 

travessias com os pais durante a transumância e de que era recorrente famílias 

trabalharem juntas nos cultivos durante as águas e na coleta/manejo do gado durante a 

seca. Depois que os filhos passaram a frequentar escolas, as famílias se dividiram, para 

adequar-se ao calendário escolar urbano. Foi aí que a divisão sexual do trabalho, 

segundo apontam, ocorreu de forma mais explícita – embora a reprodução, segundo 

relatos, já à época demandava que as mulheres em fase de amamentação (geralmente até 

as crianças alcançarem 02 -03 anos de idade) ficassem mais próximas às casas, 

‘ranchos’ ou ‘lapas’ com os filhos menores (que, por sinal, é onde estão os quintais). 

Isso em si diminuía sua mobilidade e ainda hoje diminui.  

Não identificamos hierarquização de atividades em termos de importância 

diferenciada atribuída pelo grupo familiar. As famílias buscam manter as várias 

atividades de produção, com o objetivo de viabilizar a alimentação e diversificar fontes 

de renda, porque veem a complementariedade delas como necessárias (em que parte é 

comercializada, para viabilizar a compra de produtos industrializados, ou que não 

produzem). Entretanto, pode ocorrer a intensificação do trabalho onde e quando for 

mais viável, segundo a realidade concreta: números de membros familiares disponíveis, 

acesso a recursos, ou não, num dado contexto territorial (terra, água, flora nativa, etc.), 

necessidade de consumo (tanto de produtos internos como externos), e preços de 

mercado, entre outros.  

Entretanto, as mulheres, quando questionadas, destacam duas atividades que 

consideram vitais à família: a agricultura, que, para elas, significa alimentação dos 

filhos, como explicitado no relato de uma delas: “quando um filho passa fome, dói 

primeiro é na mãe. Então a gente tem que garantir a colheita, tem que garantir a roça. 

Por isso, a gente não espera, a gente vai e planta”; e a coleta de flores, como explicado 



297 
   

em diferentes localidades: “é a renda certa, de todo ano, que faz a gente ter como vestir 

os filhos, comprar caderno pra eles irem pra escola e até pagar luz ou, às vezes, ter que 

comprar um remédio diferente dos nossos”.  

Aí se encontra uma diferença nítida de perspectiva, forjada pelas relações sociais 

de gênero, com reflexo direto no trabalho familiar nessas comunidades. Ao mesmo 

tempo, a complementaridade também é por elas muito valorizada, como o relato de uma 

delas explicita: “pra quem precisa, toda renda é importante, a gente não pode 

desperdiçar”. Além disso, os recursos destinados a investimentos que viabilizam, por 

exemplo, a compra equipamentos para facilitarem o trabalho ou de bens consumos 

duráveis, têm relação direta com o gado e trabalhos temporários externos, como uma 

das mulheres explicou: “se a coisa apertar a gente faz isso, mas esse é o último recurso, 

porque a gente quer a família junta”. 

Outro aspecto a ser considerado é que a contratação de trabalhadores temporários 

ocorre, em geral, quando o marido está fora da comunidade e há urgência na realização 

de algum trabalho considerado “mais pesado”, como a remoção de alguma, ou de 

alguma habilidade específica, como carpintaria. Geralmente, ocorre com contratação do 

dia de trabalho de algum parente ou vizinho. Já na agricultura, ocorrem “troca de dia” e 

“troca de serviço”, e na construção de casas, os “mutirões”. 

Entretanto, cabe ressaltar que a migração temporária não é uma situação 

recorrente, tal como constatado em campo, confirmando o que outras pesquisas 

apontaram. A esse respeito, Costa Filho (2014) identificou, nas 21 comunidades que 

analisou nessa mesma área, que somente 3,31% saíam diariamente da comunidade para 

trabalhar nas proximidades; 5,30% saíam sazonalmente; e 3,31 eventualmente. Ou seja, 

daqueles que viviam nas comunidades, menos de 10% buscavam obter dinheiro fora das 

atividades produtivas ali desenvolvidas. 

O acesso a políticas e programas sociais é baixo, mas significativo para as 

famílias. Costa Filho (2014) identificou que:35,47% recebiam bolsa-família, enquanto 

64,53% não recebiam o benefício. Quanto ao acesso das famílias a programas 

socioassistenciais, 11,22% acessavam o CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social); nenhuma família acessava o CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social), nem o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); 0,98% 

das famílias recebiam o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada/Lei Orgânica 

de Assistência Social); 75,12% não acessavam nenhum tipo de programa 

socioassistencial; 8,29% dos entrevistados não sabiam ou não responderam; e 4,39% 
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acessam outros programas que não os citados acima. Além disso, somente 14,74% das 

famílias contavam com a aposentadoria de um de seus membros e 4,48% contavam com 

um dos seus membros com trabalho assalariado exercido fora da propriedade. Portanto, 

a renda familiar vem, em sua maior parte dos cultivos, da criação e da coleta. 

 

 

Sobre terra, território e autonomia alimentar 

 

A autonomia alimentar das famílias é um aspecto considerado de grande 

relevância pelas famílias de todas as comunidades, o que tem relação direta com o 

acesso aos agroambientes mais aptos aos cultivos e com toda a gama de materiais 

adaptados e conhecimentos envolvidos. Mas também guarda relação com aspectos 

histórico-geográficos, conforme constatado em campo.  

Chamou nossa atenção como os quilombolas localizados nas margens do 

Jequitinhonha se dedicam aos cultivos e como buscam sobremaneira obter essa 

autonomia, expressa não só na produção agrícola que alcançam, como também em seus 

posicionamentos: “se precisar, pode fechar a porteira, porque nós sobrevivemos com 

nossas roças”. Ao aprofundarmos nos grupos analisados, identificamos que a busca pela 

autonomia tem uma relação direta com “não depender de nada de fora”, com conteúdo 

político de longa data, pois são descendentes de sujeitos que fugiram da escravidão. Isso 

também teve efeito nos hábitos alimentares observados, na Mata dos Crioulos, por 

exemplo, que explicaram: “Nos campos, de dia, a gente sempre comia frio; se precisar 

ainda come. Isso era costume dos antigo, de dia não podia ter fumaça pra não ser visto”.  

Mas há quilombos, como Raíz, que não se originaram de fuga, mas sim de 

permanência no local de sua exploração. Atualmente, eles possuem menos de 10% da 

área que entendem como seu território, o que resulta na intensificação dos quintais com 

vistas à maior autonomia alimentar possível e da produção de artesanato com uma das 

espécies coletadas, o capim-dourado, para aumento de renda. Destaque-se a mudança 

recente com a efetivação de 17 contratos de venda de alimentos para escolas municipais, 

via PNAE, no ano de 2018, beneficiando 29 famílias na comunidade, que até então não 

acessavam políticas públicas de natureza produtiva. Tal processo tem relação direta com 

a conquista da certificação quilombola pela Fundação Cultural Palmares (em 2015), o 

que viabilizou tornarem-se público prioritário das chamadas públicas, conforme a 

política prevê. Por outro lado, a perda de áreas de cultivo (“roças”) desafia a autonomia 
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alimentar, referente a espécies fundamentais como feijão e milho, assim como os 

cercamentos de suas terras diminuiu drasticamente a área de coleta, colocando em risco 

o próprio artesanato.  

Já no ‘sertão’, os moradores são desafiados pela seca, que passou a lhes causar 

maior impacto após a o cercamento de parte das terras comunitárias por grilagem de 

fazendeiros (nos anos de 1970) nas terras baixas, mais úmidas e férteis. Além de se 

valerem de quintais e roças, eles têm na criação de gado uma fonte de alimento e de 

renda – não só de “poupança”. Além disso, lutam contra ameaças que possam colocar 

em risco a água que vem da serra, essencial para dessedentação humana e animal, 

proveniente da pressão de mineradoras em área de nascentes.  

 

Um primeiro aspecto a destacar é que todas essas comunidades, com intensidades 

diferenciadas em razão dos seus processos histórico-geográficos e conjunturas atuais, 

valem-se do conjunto de produtos oriundos de atividades que envolvem cultivo-criação-

coleta, e, em alguns casos, a pesca, sobretudo para as famílias que estão próximas às 

margens dos rios Jequitaí e Jequitinhonha. Há, portanto, uma relação intrínseca entre 

apropriação e usos das terras e dessas com as estratégias agroalimentares desenvolvidas 

para a produção de alimentos em quantidade e com qualidade, bem como a renda 

familiar que alcançam por meio da comercialização de parte da produção. Destacam-se 

ainda os fluxos internos à unidade familiar e sua relação para além da unidade 

produtiva, na viabilização da produção agroalimentar e na dinamização econômica da 

família e da comunidade. 

Para isso, as comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas lidam com 

horizontalidades e verticalidades na serra, buscando “manchas” de solos com 

fertilidade natural mais elevada para cultivar, pastagens nativas para criar animais de 

grande porte em manejo extensivo, áreas de coleta/manejo da flora, respeitando os 

ritmos dos ciclos naturais e otimizando seus fluxos energéticos e de nutrientes. Tal 

lógica demanda dimensão territorial considerável, em que uma menor parte das terras é 

ocupada nas cotas mais baixas, com quintais e roças, e uma maior parte nas cotas 

elevadas, para coleta e criação extensiva de gado.  

Um segundo aspecto essencial para garantir produção, na lógica dessas 

comunidades, é re-conhecer o mosaico de solos; compreender as nuances das estações 

do ano, o ciclo das águas, o ciclo lunar e o uso adequado das pastagens cultivadas (nas 

cotas baixas) e nativas (nas cotas elevadas); a ampla diversidade genética (inter e 
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intraespecífica) adaptada ao mosaico de agroambientes; a ciclagem de nutrientes para 

incrementar a fertilidade natural dos solos nas roças (áreas cultivadas) e campos de 

pastagens, bem como o uso de rotação e pousio das áreas utilizadas para cultivo, de 

forma a produzir biomassa, que exerce o papel de fonte de diversidade e de nutrientes; e 

as técnicas de cultivo, criação e coleta desenvolvidas a partir do uso da totalidade dos 

potenciais agroambientais. A reprodução sociocultural dos grupos e a organização da 

vida ocorre, pois, em estreita relação também com os ciclos naturais. 

Deve-se, ainda, ter em conta que as áreas das comunidades, conforme apontado, 

têm, geralmente, mais da metade tomada por matas, afloramentos rochosos, escarpas e 

solos em alta declividade, cuja conservação é necessária para a manutenção deos 

recursos hídricos. Além disso, as roças “andam”, em busca de solos mais adequados ao 

cultivo, o que pode ocorrer em cotas médias ou mais elevadas, e o gado caminha longas 

distâncias em pastagens nativas. Para alcançar as “manchas” de flores sempre-vivas, por 

exemplo, pode ser necessário caminhar até 10 km ou mais ao longo dos campos, assim 

como as “manchas” de solo podem estar até 6 km das casas entre encostas e vales. 

Portanto, para viabilizar a reprodução social dessas comunidades, a área territorial 

utilizada varia no tempo/espaço tanto em relação ao número de famílias como em 

termos de localização dos recursos naturais envolvidos283.  

Cabe ressaltar que a unidade familiar, de forma recorrente nessa área, abriga 

também os jovens, tornando-se a terra de trabalho também para a nova geração e, 

possivelmente, da nova família que venha a constituir284. Portanto, as terras comuns e 

coletivas tornam-se ainda mais imprescindíveis à reprodução social do grupo, pois 

significam a possibilidade de acolher a juventude de apanhadores de flores, tanto para 

novos roçados, como para acesso aos campos de coleta e, consequentemente, acesso à 

renda. 

Em relação à autonomia alimentar, a sazonalidade da produção agroalimentar é 

marcada, em geral, pelas chamadas “época das águas” e “época da seca”, em que: 

                                                           
283 A título de exemplo, mensuramos duas situações diversas: considerando as unidades familiares de 

produção e em terras de uso comum, no ‘sertão’ tem-se, aproximadamente, 24.000 hectares em uma 
comunidade, que vivencia desafios, devido os cercamentos sofridos. Já a Mata dos Crioulos luta por 
manter área próxima de 40.000 hectares, contando com sete localidades em seu interior, com 139 casas 
distribuídas no território. Há particularidades em cada contexto, mas os cercamentos geram impactos 
que afetam diretamente a capacidade de reprodução social. 

284 Em pesquisa realizada em parte dessas comunidades, Costa Filho (2014) identificou que as áreas de 
porção de terra sob domínio familiar utilizada na comunidade (não incluindo as terras de uso comum 
em sua totalidade, bem como as porções envolvidas nas moradias e roçados localizadas nos campos, 
utilizadas durante as jornadas em que lá permanecem), em mais da metade tem tamanho até 30 ha e 
outra parte significativa, 15%, não soube dizer o tamanho da terra em hectares. 
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- Época das águas – ocorre entre novembro e março, quando se concentram as 

atividades de cultivo das roças e quintais, e a criação de animais de grande 

porte nas pastagens cultivadas nas proximidades das moradias; 

- Época da seca – ocorre entre abril e outubro, quando as atividades se 

concentram nas cotas elevadas, nas terras de uso comum, para criação do 

gado bovino e coleta de plantas ornamentais. 

O cuidado dos quintais, incluindo a criação de animais de pequeno porte, e coleta 

de frutos nativos comestíveis, plantas medicinais, óleos, etc., distribui-se ao longo do 

ano, segundo o produto/planta envolvida e as necessidades da(s) família(as).  

Em campo, constatamos que hortaliças e frutos, nativos e cultivados estão 

presentes nas casas e têm papel fundamental no fornecimento de vitaminas e sais 

minerais na alimentação das famílias e dos animais de pequeno porte, que, por sua vez 

são fonte de proteínas (carne e ovos) na dieta familiar. As roças (com grãos, canas, 

tubérculos e raízes) têm por prioridade o consumo familiar e o excedente é vendido. O 

gado, que também pode ser utilizado como fonte de proteína, no fornecimento de carne 

e leite e derivados (queijos e requeijões), é prioritariamente parte de uma estratégia 

econômica de “poupança”.  

A carne de gado bovino é utilizada em festas, junto com “farofa” e outros 

alimentos festivos, a depender da comunidade e da colheita do ano. A mandioca é 

beneficiada nas próprias comunidades e utilizada diariamente como farinha e também 

em refeições variadas (como a “merenda” da tarde). É marcante o uso, no cotidiano das 

famílias, de milho (utilizado para pratos como “angu”), feijão de várias qualidades, 

abóboras, batatas-doces, frutas da estação (nativas e cultivadas), “verduras” (hortaliças 

nativas e cultivadas), café e “rapadura” (feita de cana-de-açúcar e utilizada para adoçar 

bebidas e para longas viagens). Já o arroz está presente mais em momentos festivos e 

quando recebem visitas, exceto quando é produzido pelas famílias. 

Tem-se, assim, estratégias agroalimentares, culturais e econômicas conectadas no 

âmbito da produção familiar. Alimentos podem ser consumidos pela família, tornar-se 

dinheiro ou serem trocados/doados entre famílias, ou seja, nesse contexto operam as 

relações de descendência, parentesco e proximidade, em que garantir a alimentação do 

grupo é um aspecto fundamental para as comunidades. Há ainda uma infinidade de 

fluxos internos e externos, que se retroalimentam para viabilizar a produção, em que 

uma subunidade gera insumo para outra, de forma a não depender de insumos externos 
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industriais – como adubos químicos e ração animal -, ou diminuir a extração da renda da 

terra pelo capital industrial.  

Para exemplificar como isso ocorre, consideramos dados de pesquisas recentes 

que exemplificam a realidade da área analisada em nossa pesquisa. No quilombo 

Vargem do Inhaí, os autores consideraram a unidade familiar como unidade de análise, 

na qual foram identificadas nove subunidades: extrativismo, horta, criação de galinhas, 

roça diversificada, quintal e pomar, lavoura de mandioca, canavial, mata e criação de 

gado (considerando o pasto cultivado próximo à casa, utilizado na época das águas) 

(NAC/UFVJM, 2016). Foram quantificadas e qualificadas as relações internas e 

externas ao longo de um ano, representadas no diagrama a seguir. 

Como pode ser observado, no período analisado, a família tinha várias áreas de 

“roça” algumas em descanso (pousio) e outras com plantio, que contavam com: feijão, 

fava, milho, abacaxi, abóbora, batata, melancia, e, no caso das margens do rio 

Jequitinhonha, arroz de sequeiro, outrora amplamente cultivado nessa área. Destaque-se 

que uma das roças está denominada como “de mandioca” porque assim se referem 

usualmente, mas, na prática ali havia policultivos com: feijões, abacaxi, mandioca e 

várias espécies nativas (pindoba, pau d’óleo, monjolo, pequi, sucupira, entre outras) 

(NAC/UFVJM, 2016).   
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Considerando os fluxos internos e externos, tem-se: 

   Insumos   

A Milho e casca de arroz. H Restos de ração P Composto 

B Milho I Mandioca Q Folhas secas 

C Milho carunchado J Mandioca batida R Pé de banana, folhas de maracujá.  

D Planta medicinal (lírio) L Raspa de mandioca S Restos de hortaliças 

E Cana e capim M Esterco T 
Pequi, panã, mangaba, manga, urucum, goiaba, 
jabuticaba, maracujá e plantas medicinais. 

F  Cana  N Pastagem e canguçu (remédio) U Cinza do fogão a lenha. 

G Capim e cana triturados (ração) O 
Pequi, panã, plantas medicinais 
(catuaba, gabiroba) P Composto 

A1 
Pintinhos produzidos no próprio 
subsistema. 

B1 
Sementes utilizadas no plantio 
são produzidas no subsistema. 

C1 
Mudas utilizadas no plantio são produzidas no 
subsistema. 

Produtos 

1 Arroz, feijão, milho, abacaxi e abóbora. 6 Leite 

2 " Rapadura temperada" e comum; açúcar mascavo. 7 Pequi, panã, mangaba, plantas medicinais, madeira e lenha. 

3 Fubá 8 Ovos e carne  

4 Mandioca 9 Alface, couve, repolho, cebola, beterraba e temperos. 

5 Farinha de mandioca 10 
Pequi, panã, mangaba, manga, urucum, goiaba, jabuticaba, 
maracujá e plantas medicinais. 

Entra na unidade familiar 

Entra para a família 

Circula na unidade familiar 
Circula para a família 

Sai da unidade familiar 

Casa de farinha 

Desintegrador 

Compostagem 

Fábrica de rapadura 



304 
   

Foi constatado na pesquisa, que a maior parte da alimentação da família foi 

produzida ou coletada por ela mesma: não houve trabalho de terceiros, nem aportes de 

recursos provenientes de trabalhos temporários. Durante o ano, tiveram uma 

alimentação diversificada e variada, já que acompanhou os produtos disponíveis em 

cada período. Todas as verduras e hortaliças consumidas foram de produção própria. As 

frutas também contribuíram significantemente para a diversidade da alimentação, uma 

vez que possuíam ampla variedade de frutíferas plantadas e nativas. Geralmente, a 

produção de feijão, batatas, milho, mandioca e inhame são suficiente para o consumo 

anual da família, sendo que, principalmente os três últimos alimentos, foram 

consumidos de formas variadas no seu preparo (NAC/UFVJM, 2016).   

Para complementar a alimentação, a família adquiriu no comércio sal, óleo, arroz, 

macarrão, e, eventualmente, carne bovina, café e feijão (em anos recentes, quando a 

seca mais prolongada causou perdas na produção agrícola). Identificaram que o feijão 

só é comprado quando a produção não é suficiente para o consumo da família durante o 

ano todo. Já o café produzido costuma ser suficiente para mais da metade do ano. É 

comum a troca e/ou doação, entre as famílias, dos excedentes por outros produtos, 

conforme representado. Ocorreu também doação de alimentos para a escola 

comunitária, onde estudam seus filhos (NAC/UFVJM, 2016).  

O aumento do plantio de determinadas espécies ocorreu em decorrência do 

aumento na demanda para comercialização ou para o próprio consumo familiar. O gado 

também foi usado como uma fonte de renda, sendo vendido para obtenção de recursos 

destinados a investimentos de custos mais elevados: a aquisição de equipamentos, de 

materiais de trabalho, etc.. No período pesquisado, a família acessou o Programa Bolsa-

Família e uma linha de crédito governamental, o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), em sua linha B, cujos recursos foram utilizados 

para a formação de pastagens e compra de um desintegrador moto-elétrico. Em relação 

à divisão dos trabalhos, toda a família (mãe, pai e filhos) foi envolvida nas atividades, 

sem pagamento por esse trabalho familiar (NAC/UFVJM, 2016) 

Embora não haja estratificação do trabalho realizado por cada membro, não houve 

salário. Isso vai ao encontro das afirmações de Chayanov, segundo as quais,  quando se 

tem um cálculo econômico sem a categoria salário, tem-se uma economia não-

capitalista, sendo neste caso, portanto, a economia familiar, onde a família trabalha. 

Nessa perspectiva, o cálculo da renda bruta passa apenas pela dedução dos materiais 

utilizados e a família avalia se o produto líquido satisfaz ou não as suas necessidades. 
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Além disso, a família busca sua reprodução física e social, o que a faz suportar situações 

menos vantajosas do que o capitalista. Com uma parte da renda obtida, a família repõe o 

dinheiro investido na sua forma original e, com a outra, viabiliza a reprodução física e 

social de seus membros da unidade familiar. 

Consideramos que alguns aspectos merecem, aqui, serem destacados. O primeiro 

é que, a depender do tipo de trabalho, a família pode contratar trabalho externo 

temporariamente, o que altera o cálculo, mas não se fez presente neste caso. Entretanto, 

como vimos, também ocorrem práticas de reciprocidade, como as trocas de dia e/ou 

mutirões realizados com o apoio de outras famílias da comunidade, o que desempenha 

importante papel na economia familiar. Outro aspecto fundamental é a condição do 

acesso/domínio da família sobre a terra, não havendo arrendamento ou entrega parte da 

produção a um grande proprietário de terra.  

A seguir, segue gráfico relativo a compra e venda de produtos agrícolas no ciclo 

anual:  

 

Gráfico 02 – Renda obtida com venda de produtos agrícolas e recurso gasto para compra 
de produtos alimentares no ciclo anual (NAC/UFVJM, 2016). 

 
No período mostrado, portanto, houve maior venda do que compra de produtos 

alimentícios, o que demonstra não só a capacidade produtiva, mas considerável 

autonomia alimentar. Isso é reforçado pelas informações sobre grande diversidade 

alimentar e sobre como as estratégias agroalimentar e econômicas se relacionam para a 

reprodução social da família. Além disso, neste caso, o comércio, viabiliza a troca de 

mercadorias e serviços relacionada com a divisão social do trabalho que transcende a 

cooperação interna da unidade familiar de produção/consumo, indo ao encontro dos 

apontamentos de Shanin (sdp). 
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Essa realidade confirmou-se também em termos quantitativos, no ano pesquisado 

por Costa Filho (2014), que constatou que 80% dos comunitários coletaram flores 

sempre-vivas para a composição da renda monetária anual e 66,67% da produção de 

alimentos das famílias foi voltada para o consumo, enquanto 30,27% foi destinada para 

a venda e trocas de alimentos com outras famílias. Quanto a pesca, apenas 26,11% das 

famílias tinham-na apontada como relevante para alimentação, o que não se traduziu em 

renda monetária significativa. Sobre artesanato, este se traduzia em renda monetária 

significativa somente para uma das comunidades estudadas. Há, ainda, um estreito 

vínculo entre o livre acesso às terras ancestrais e a dessedentação humana, conforme 

explicitado pelos dados levantados: 96,06% das residências possuem água canalizada, 

proveniente de nascentes, minas, cacimba, ou de córrego perene nascido na serra. 

Portanto, há considerável autonomia alimentar das famílias em relação direta com 

o acesso aos recursos territorializados, que se encontram sob tensão na maioria das 

comunidades, seja pela criação/implantação de parques, seja pela pressão da entrada de 

mineradoras e empresas agropecuárias. Além disso, a economia familiar lida com a 

complementariedade entre as rendas da terra oriundas de distintas atividades produtivas, 

em que parte é comercializada e também se compra produtos no comércio, sobretudo 

bens de consumo, quando ocorre sua extração pelo comércio.   

 

 

3.4 Organização política e identidades territoriais 

 

 

É recorrente nas comunidades a presença de associações comunitárias, ainda que elas 

não estejam necessariamente em dia com as exigências legais. As comunidades relatam 

dificuldades em compreender tais exigências, que, na prática, constituem um elemento 

externo e recente. Muitas dessas associações foram criadas após os anos 2000 por 

estímulo do órgão de assistência técnica estatal e como as comunidades observam que 

essa formalidade configura uma exigência do Estado para o diálogo, elas têm buscado 

se apropriar dessa lógica a partir das práticas políticas internas previamente existentes 

entre as famílias. Além disso, muitos se declaram em dia com o Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais, tendo-o como condição para a aposentadoria, o que significa 

dizer que não participam ativamente/diretamente de suas decisões285. 

Para além dessa forma de organização, há, como vimos, uma organização desses 

grupos a partir da visão de mundo e das práticas cotidianas de reprodução da vida 

considerando suas várias dimensões: social, cultural, ambiental, econômica e política. 

Há a organização da vida familiar e comunitária, com calendários agrícola e festivo, em 

estreita relação entre si e com os ritos e a religiosidade, bem como com formas de 

organização interna, para garantia da vida do grupo, as quais incluem solidariedade e 

reciprocidade.  

De forma que a família e a comunidade regulam, como vimos o comportamento 

dos indivíduos ao mesmo tempo em que criam formas de organização do trabalho e de 

apropriação da terra, bem como de sua sucessão e herança, para garantir sua reprodução 

no interior do grupo. Formas essas que carregam certo conteúdo cultural e moral, 

expresso nos costumes, que se adapta e se transforma no tempo/espaço em resposta a 

conjunturas interna/externa, mas buscando manter as tradições. Esses costumes 

expressam, pois, a lógica sociocultural, que toma forma econômica ao mesmo tempo em 

que informam a ação política. Isso se aproxima, de certa forma, do que Woortmann 

(1994) definiu sobre a comunidade  como  fonte de um conjunto unificador de padrões e 

valores, o que para ela se aproxima do habitus na obra de Bourdieu286.  

Aspecto fundante da organização e ação coletiva, ou política (CHAUÍ, 1982), são 

as identidades referenciadas territorialmente. Em campo, identificamos duas dimensões: 

aquela na relação direta com a comunidade, como unidade territorial; e aquela de 

                                                           
285 Costa Filho (2014) também apontou nessa direção em relação às 21 comunidades pesquisadas: “A 

maioria dos entrevistados (66,95%) participa de alguma associação comunitária, enquanto que 30,05% 
não. Dos entrevistados que fazem parte de alguma associação, 69,72% participa regularmente, 28,87% 
participa eventualmente e 1,41% não participa. Em relação à participação em cooperativas, menos de 
1% dos entrevistados são cooperados. Quando questionados sobre participação de algum grupo 
religioso, que significa mais do frequentar uma religião específica (Ex.: irmandades, pastoral, etc.), 
25,62% afirmou pertencer a algum grupo, enquanto que 73,40% não. A participação dos entrevistados 
em algum grupo cultural é menor que 5 %. Quanto à sindicalização dos comunitários, 41,87% faz parte 
do sindicato de trabalhadores rurais e 58,13% não é associada. Dos que são sindicalizados, 27,06% 
participa do sindicato regularmente, 36,47% participa eventualmente e 36,47% não participa. Menos de 
10% dos entrevistados dizem fazer parte de algum outro tipo de grupo para além dos citados”. 

286 Bourdieu (1980, apud WOORTMANN, 1994) propôs que o habitus referia-se: “ao sistema de 
disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 
estruturantes, isto é, enquanto princípios geradores e organizadores de práticas e de representações (...). 
Produtos da história, o habitus produz as práticas individuais e coletivas, conformadas aos esquemas 
engendrados pela história; ele assegura a presença ativa das experiências passadas que, depositadas em 
cada organismo, sob a forma de esquemas de percepção, de pensamento e de ação tendem, mais 
seguramente que as regras formais (...) a garantir a conformidade das práticas e sua constância no 
tempo”. Engendrava assim as condutas “razoáveis”, o “senso comum”, que era o “senso prático”, 
possíveis naquelas condições e ajustadas à lógica de determinado “campo”. 
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âmbito coletivo do conjunto das comunidades, que se apresentou/adentrou a arena 

política em 2010 auto-definida como ‘apanhadores de flores sempre-vivas’, mas 

ancorada referências anteriores: “Desde que eu me entendo por gente, sou ‘panhadora 

de flor’ e vivo assim”. 

Em relação à primeira, entendemos referir-se à relação com uma determinada 

localidade, cada qual com territorialidades287 específicas, que combinam, 

agroambientes que podem estar entre 600 e 1.400 metros de altitude. Tem-se assim a 

configuração do que denominam como comunidades, aqui compreendidas como 

unidades territoriais288 onde estão englobadas as “moradias de baixo” (casas) e as 

“moradias de cima” (lapas e ranchos), na apropriação e uso de terras baixas e terras 

altas, em uma dualidade complementar que ocorre através da transumância, ao sabor 

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

calendário agrícola.  

A unidade territorial, construída a partir das relações sociais que ali 

territorializaram-se numa porção delimitada, forma e também é formada pela 

identidade territorial289 numa relação dialética. Ou seja, a identidade forma-se e é 

formada pelo sentimento de pertencimento com aquela 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 mundo290 que aportam 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 alimenta a resistência, por exemplo, às ameaças de cercamentos das terras de 

uso comum e de uso coletivo. Tal resistência dá-se, portanto, dentro do processo 

contraditório de reprodução capitalista ampliada do capital (OLIVEIRA, 1991), em que 

há monopolização do território e territorialização de monopólios291, no contexto 

analisado. 

                                                           
287 De acordo com Sack (1986) e os aporte de Marques (1994).  
288 Corroborando Bombardi (2004). 
289 Conforme Bombardi (2004) e os aportes de Heidrich (2009). 
290 Segundo Lowy (2002). 
291 Segundo Oliveira (2016), considerando os aportes de Chesnais (1996). 
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Atualmente, na área pesquisada, tem-se, numa perspectiva hegemônica: a criação 

de gado bovino em extensos latifúndios nas cotas mais baixas, sobretudo no ‘sertão’; 

sobre as chapadas contíguas à Serra do Espinhaço, estão localizados monocultivos de 

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

instalaram por volta da década de 1960; na serra há atividades de mineração de 

diamantes (que englobam também a extração de ouro) realizadas por empresas privadas 

nacionais e internacionais localizadas, sobretudo, nas proximidades e no rio 

Jequitinhonha, de mineração de outros metais (como manganês, havendo pesquisas de 

ferro em curso), e de pedras ornamentais para acabamento (quartzito) realizada nas suas 

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

Francisco, as quais se intensificaram na última década, e, em fase de instalação, o 

envase de água mineral na vertente sanfranciscana. Na Serra, ocorre, ainda, a presença 

de criação de gado bovino e o monocultivo de eucalipto, sobretudo por proprietários 

privados individuais de menor porte. 

Nessa área, há também concentração de parques naturais (unidades de 

conservação de proteção integral da natureza) nas cotas mais elevadas da Serra, 

justificados, sobretudo, pela elevada biodiversidade, com endemismos de flora e fauna, 

abundância hídrica e beleza cênica. Apoiam-se, ainda na necessidade de compensação 

ambiental292 de empresas. Forjadas no imaginário urbano293, as unidades de 

conservação de proteção integral demandam a retirada de antigos moradores de seu 

interior. No país, essas unidades de proteção integral são, comumente, materializadas 

em áreas agrárias, revelando a contradição existente entre a sociedade capitalista 

urbano-industrial e a natureza.  

Na perspectiva das comunidades, há duas situações que identificamos em campo. 

A primeira localiza-se, sobremaneira, no ‘sertão’ e sobre a ‘serra’, sendo as “terras de 

herdeiros”294 que, em geral, contam com registro cartorial antigo feito por ancestrais 

comuns, com dezenas de herdeiros e sem inventário. Nesse contexto, os herdeiros 

organizam internamente o uso das terras sob seu domínio295.  

                                                           
292 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, o que compreende, 
portanto, uma transferência geográfica de passivos ou de benefícios. Ademais, nas propagandas feitas 
pelas empresas, os selos verdes podem elevar o preço das mercadorias.   

293 Diegues (1996). 
294 Aproximando-se da descrição de Almeida (2008). 
295Sobre a serra, há terras de domínio de empresas e fazendeiros (o que não significa que sejam títulos 

legais), mas que são utilizadas pelas comunidades agrárias para a coleta de flores e solta do gado. Isso 
pode se dar, como visto, com o consentimento dos ditos proprietários, que não viam/veem esses usos 
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A segunda situação ocorre, sobretudo, nas “beiras do Jequitinhonha” e em alguns 

locais sobre a serra, onde concentram-se os quilombos. Há, em geral, ausência de títulos 

e de consentimento dos 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 subalternização296 dos quilombolas. Parte desses grupos, com os 

quais nos deparamos em campo, construiu um longo processo de invisibilidade como 

forma de sobrevivência e de liberdade face à escravidão. Não por acaso, liberdade é um 

termo que marca a enunciação297 desses sujeitos, assim como o uso do termo nação, 

este ancorado nas ancestralidades indígena e africana.  

Conforme será exposto adiante neste trabalho, tem-se, no nosso entendimento, 

conteúdos diferenciados no âmbito dessas formações socioterritoriais. Ao mesmo 

tempo, tem-se, como pano de fundo a questão fundiária brasileira, enquanto produto 

sócio-histórico, em que tais grupos foram sistematicamente excluídos (GONÇALVES, 

1995). É também necessário se ter em conta o processo colonial brasileiro, que teve um 

capítulo especial na área analisada, quando Minas Gerais contou com a maior população 

escrava do país, e a exploração de diamantes, ocorrida no que hoje é território do 

município de Diamantina, ocupou papel de destaque.  

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

flores sempre-vivas”, como se auto-definem, refere-se à identidade coletiva298 que 

expressa vínculos territoriais das diferentes unidades territoriais articuladas entre si e 

em movimento. A coleta das diferentes partes vegetais de variadas espécies remonta, na 

memória das famílias, como uma prática ancestral, que ganha, no termo “panha de 

flores”, expressão de identificação com essa prática, envolvendo ritmos, ritos, 

significações e história, refere-se ao processo de territorialização desses grupos, 

                                                                                                                                                                          
como ameaças a seus interesses (via de regra, minerários), podendo, ou não controlarem o acesso e 
exigir percentual das flores coletadas. 

296 Aproximando-se do conceito de Spivak (2000), que retomou o termo em Gramsci, que o atribuiu ao 
“proletariado”, aquele cuja voz que não pode ser ouvida. A partir daí ela descreveu 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” (apud, ALMEIDA et al. 2010, p.12). 

297 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). 

298 Na compreensão de Almeida (2008) essas identidades se deram no contexto da emergência de “novas” 
identidades coletivas e dos denominados “novos movimentos sociais”, assim 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.  
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envolvendo as horizontalidades e verticalidades da serra e a lógica de reprodução social 

que desenvolveram no tempo/espaço.  

Tais aspectos ficam explicitados na explicação de uma senhora: “Eu comecei a 

panhá flor ainda criança com meu pai e minha mãe e hoje já tô com 72. Minha mãe 

panhava flor, minha vó também, vem de muito tempo isso. (...) A flor é muito boa, 

Deus deu pra ajudar o homem e tem que cuidar bem dela”. No depoimento, fica 

claramente estabelecida a tríade Deus, Humano e Natureza como estrutura que permeia 

todo o universo dos ‘apanhadores de flores sempre-vivas’, onde a terra e os recursos 

territorializados nela existentes são dádivas de “Deus”. Cada parte da tríade é um 

componente da tradição; a estrutura é, ao mesmo tempo, estruturante é estruturada pela 

tradição do grupo, por ele desenvolvida, contrapondo-se às concepções e práticas 

estritamente produtivas do ponto de vista econômico, como apontado por Costa Filho 

(2018). 

Os ‘apanhadores de flores sempre-vivas’ constituem, assim, uma série de grupos 

locais de descendência e aparentados entre si, configurando uma geografia com 

espaços/tempos contínuos e descontínuos que se relacionam. As comunidades possuem 

modo de vida semelhante, bem como princípios de organização e formas de 

sociabilidade, com variações em suas formações socioterritoriais e em seus processos 

histórico-geográficos de gênese particulares numa totalidade em movimento. Há assim, 

camponeses e quilombolas em ação conjunta/separada. Essas unidades territoriais 

articularam-se, portanto, numa luta socioterritorial comum.  

Desde 2007, 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 que têm como 

pano de fundo a luta pela manutenção das terras ancestrais sob seus domínios. Cabe 

destacar que o levante primeiro observado por nós foi o que se deu com relação ao 

Parque Nacional das Sempre-vivas. Posteriormente, seguiram-se outros levantes, 

combinados à natureza da exploração nas diferentes comunidades (tentativa de 

implantação de mineração, monocultivo de eucalipto, fazendeiros) em uma área bem 

maior, revelando a ocorrência de terras comuns e terras coletivas nessa porção do 

estado mineiro. Tais sujeitos reivindicam, desde então, o direito histórico de acesso e 

uso dessas terras; ou seja, acionaram a noção de direito numa lógica de costume.  

No caso dos parques naturais, os técnicos dos órgãos ambientais alegam que tais 

unidades de conservação foram criadas em áreas de “vazio demográfico” e vêm 
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criminalizando o uso dessas terras pelas comunidades por meio de diferentes 

mecanismos. Em relação à coleta de flores, eles afirmam a ausência de instrumentos 

normativos estatais que promovam a regularização da atividade e sua comercialização. 

Por outro lado, empresas com elevado impacto ambiental, instaladas na área 

denominada “zona de amortecimento” dessas unidades, são consideradas regulares, ou 

em processo de regularização ambiental, seguindo as normas vigentes. Expressa-se, 

assim, a contradição na ação estatal e tem-se uma distinção social (BOURDIEU, 2009) 

na forma com que lida com as diferentes classes sociais e os povos envolvidos na trama 

ambiental. 

A organização social nessas comunidades ocorre por meio de grupos não 

formalizados, associações comunitárias e uma comissão que envolve diversas 

comunidades, que adquiriu 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, a partir de 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 

fundiária de suas terras ancestrais – de uso comum e coletivo.  

Desde então, realizaram atos políticos em municípios para dar visibilidade à sua 

situação e buscaram alianças com movimentos sociais com lutas afins, participando de 

formação e ações políticas nas dimensões estadual e nacional. Além disso, participaram 

de momentos de formação sobre direitos constitucionais em interação com 

universidades de ação local; acionaram os Ministérios Públicos Federal e Estadual, 

assim como representantes do poder legislativo federal e estadual. Mais recentemente, 

alcançaram diálogo, para tratar especificamente sobre sua situação, com o poder 

executivo (municipais, estadual e federal), partir de um dos programas da Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), o que lhes conferiu 

visibilidade internacional299. 

Como resultado dessa ação política articulada, até o momento, foram abertos 

processos para a recategorização de um parque nacional em categoria de uso sustentável 

e para a revisão da normatização estadual que afeta a coleta de flores. Além disso, 

                                                           
299 Tornaram-se a primeira candidatura brasileira ao Programa “Sistemas Importantes do Patrimônio 

Agrícola Mundial”, disponível em: http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/proposed-sites/latin-
america-and-the-caribbean/agricultural-heritage-system-in-serra-do-espinhaco-meridional-in-minas-
gerais/en/ (acesso em março de 2019). 
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houve reconhecimento oficial de três comunidades quilombolas, tendo sido suspenso 

um processo de expansão de parques estaduais que avançaria sobre um dos territórios 

quilombolas. Foi também exigida a regularização da atividade minerária de uma 

empresa que se instalou dentro de um quilombo, tendo sido a mesma retirada de seu 

interior, e uma empresa monocultora de eucalipto foi impedida de entrar no território de 

outro quilombo. 

Tais quilombos também oficializaram a solicitação de regularização fundiária 

junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Outras três 

comunidades, não quilombolas, conseguiram reconhecimento como “comunidades 

tradicionais” junto à Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, passo 

inicial para a abertura de regularização fundiária junto ao estado de Minas Gerais (com 

possibilidade de titulação coletiva de terras). Essas comunidades buscam ainda o 

reconhecimento social e a realização de ações específicas por parte das prefeituras por 

meio de leis municipais que viabilizem o acesso a políticas públicas 

específicas/adequadas à lógica de reprodução social desses grupos (por exemplo, 

educação quilombola e prioridade na comercialização de seus produtos junto à 

municipalidade para alimentação escolar, conforme previsto na Política Nacional de 

Alimentação Escolar-PNAE). 

Há, ainda, processos de resistência dessas comunidades ao avanço de monocultivo 

de eucalipto de menor porte sobre a serra e a entrada de empresas minerárias voltadas a 

exploração de pedras ornamentais, com processos abertos junto aos ministérios públicos 

responsáveis em ambos os casos. Resistiram também à tentativa de fazendeiros 

pecuaristas de gado bovino de corte de colocar seus rebanhos nos campos nativos sobre 

a serra, durante a estação da seca de 2017, diante da escassez de água no ‘sertão’. Ao 

mesmo tempo, houve o que eles definem como “retomada do território” (de parte de 

terras de uso comum localizadas no interior de parques naturais), contando inclusive 

com alianças de outros movimentos em uma dessas ações de retomada.  

Atualmente, encontram-se mobilizados na CODECEX membros de comunidades 

de sete municípios, incluindo grupos das comunidades apanhadoras de flores 

‘sertanejas’, de cima da ‘serra’ e quilombolas ‘das beiras do Jequitinhonha’. Essa 

comissão galgou integrar o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais300 

desde 2017, a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas 

                                                           
300 Decreto Federal nº 8.750, de 09/05/2016 que Instituiu o Conselho Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais. 
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Gerais301 desde 2014, e o Conselho Diretor Pró-pequi desde 2018 (o qual atua na 

política estadual de extrativismo vegetal), assim como se articula a redes de lutas junto a 

outros movimentos sociais302. Ou seja, houve o reconhecimento dessa comissão pelos 

governos nacional e estadual, que a têm como interlocutora representativa das 

reivindicações das/os apanhadoras/es de flores sempre-vivas. 

 

A esse respeito, Cunha (1985) apontou que a identidade, como processo 

relacional, seria 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 eixo 

aglutinador em torno do qual esses sujeitos coletivos se articulam na luta política pela 

defesa do modo de vida e das terras ancestrais de seus grupos, incluindo as terras de uso 

comum e coletivo. 

Almeida (2006) chamou atenção de que tais identidades não significariam apenas 

a incidência de uma ou mais espécies vegetais numa área ou em “manchas”, como 

também não quer dizer que seja a única atividade realizada. Na sua compreensão, essas 

identidades dizem respeito a uma expressão identitária que é traduzida por extensões 

territoriais de pertencimento. Para o autor, o uso comum, enquanto processo de 

territorialização, propicia instrumentos para se compreender como foram sendo 

constituídas politicamente essas territorialidades específicas, através das ações visando 

ao livre acesso aos recursos básicos necessários à reprodução de formas sociais, em 

diferentes regiões e tempos históricos303.  

Nessa perspectiva, Hannerz (1997) esclareceu ser 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 num instrumento 

                                                           
301 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. 
302 São membros da Articulação Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de 

Minas; integram a Articulação Mineira de Agroecologia, a Articulação Mulheres do Campo em Minas 
Gerais e a Rede de Agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro. Os quilombos interagem também com a 
N´Golo Federação de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais que, por sua vez, é vinculada à 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). 

303 Almeida (2008) 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. Ressaltou a diversidade 
de lógicas de apropriação 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, que impedem 
que as terras sejam transacionadas livremente como mercadorias. 
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de exclusão social oriundo dos dominantes, ou serem ressignificados (interpretações e 

significações locais) e acionados na luta dos excluídos sociais por direitos, poder e 

acesso a recursos materiais. Nesse processo, há reivindicações e produção de 

significados, pois a identidade constitui de um discurso no qual um se revela no outro 

(CUNHA, 1985).  

A esse respeito, 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. Trata-se de 

culturas social e economicamente interligadas, mas com diferenças produzidas e 

exploradas a partir das relações sociais históricas. A diferença cultural é 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. 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. Distintos grupos estão incluídos e subordinados 

economicamente, embora muitos estejam excluídos socialmente, o que remete 

novamente à assimetria de poder. 

Assim sendo, 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).  

Na compreensão desses autores, 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 (GUPTA e FERGUSON, 2000), ameaçadas por 

projetos capitalistas e/ou pela implantação de parques naturais, por exemplo, e 

particularmente nos países “em desenvolvimento” que concentram “recursos naturais”. 

Para Gupta e Ferguson (2000), essa luta reforça os processos enquanto relacionais, 

históricos e dialéticos, contextualizados no tempo/espaço. Ela questiona e desafia a 

ideia de só haver um povo e um território nacional. A luta aciona identidades atribuídas 
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ou autodeterminadas, para, na arena política, buscar e assegurar direitos historicamente 

negados.  

Gupta e Ferguson (2000) apontaram que as ideologias estatais estão longe de ser 

o único ponto em que a imaginação do lugar possa ser politizada. Nessa perspectiva, 

Appadurai (1990) realçou as microidentidades enquanto projetos políticos dentro do 

Estado nacional, como sinais de disjunção entre Estado e Nação frente às disjunções 

globais. Não se intentaria, portanto, o fechar-se ao mundo e fixar identidade e lugar 

(BARRETO FILHO, 2002), mas o deslocar-se do campo conceitual para o político, no 

qual a identidade leva à progressiva politização da diferença (MONTERO, 1997).  

A esse respeito, Almeida (1994) afirmou se tratarem de camponeses de múltiplas 

feições, indígenas e quilombolas que se organizavam em consistentes e ágeis unidades 

de mobilização, sob diferentes formas, marcadas por crescente autonomia frente aos 

aparelhos de Estado. Esses grupos acionaram identidades que expressavam 

transformações políticas profundas na capacidade de mobilização social face ao poder 

do Estado nacional. A constituição de identidades autodenominadas pressupunha 

“territorialidades específicas”, sendo que a autodenominação coletiva, expressava 

diversas formas político-organizativas intrínsecas, que romperam com visões 

dicotômicas usuais, homogeneizantes, e redesenharam a sociedade civil com a 

diversidade social.  

Os autores trazem elementos interessantes sobre como se formam essas 

identidades coletivas - como “apanhadores de flores” - e como sua politização se 

expressa no confronto como Estado e com o capital. Além de se referirem a processos 

de territorialização com territorialidades específicas, que se alinham com nossa 

compreensão até aqui. 

De certa forma, podemos entender que essas identidades podem refletir uma 

perspectiva de desafio ao Estado nacional, que, no Brasil, tem forte marca autoritária, 

desenvolvimentista e de controle territorial. Porém, Little (2002) destacou que tais 

identidades não remetem a movimentos separatistas, e, sim, a movimentos de luta por 

direitos territoriais e civis previstos por lei, no Brasil, inclusive e sobretudo a partir da 

Constituição de 1988.  

Cabe, portanto, compreender como opera o marco legal do qual esses grupos estão 

tentando se valer. Do ponto de vista conceitual, o Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 

2007, bem como a Lei Estadual de 21.147, de 14 de janeiro de 2014, de Minas Gerais, 
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estabeleceram o conceito operacional, de “povos e comunidades tradicionais” podem 

ser entendidos como:  

 

(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 

A esse respeito, Little (2002) ressaltou a existência recorrente de fatores como: “a 

existência de regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, à 

procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos 

sociais analisados mostram na atualidade” (p. 23, grifos nossos). Quanto à gênese do 

conceito de “povos tradicionais” e seus subsequentes usos políticos e sociais, o autor 

afirmou que o conceito surge para englobar grupos sociais distintos, que defendem seus 

“territórios” frente à usurpação por antagonistas, outros grupos sociais ou mesmo pelo 

Estado-nação.  

Como se pode ver, há aqui um distanciamento entre tais colocações e a nossa 

compreensão de território, referem-se ao sentido que a categoria assume na 

antropologia, que influenciou essa legislação, portanto buscamos compreender como foi 

construída e opera do ponto de vista conceitual. Ao mesmo tempo, destaca elementos do 

campesinato tradicional, como a propriedade comum identificada em parte dos grupos 

em nosso trabalho, mas há diferença, em nossa compreensão, entre terra e território. 

Almeida (2006, p. 25-26) destacou, porém, que o “tradicional” não se reduz à 

história, nem tampouco a laços primordiais que incorporam identidades coletivas, mas 

envolve identidades que se redefinem situacionalmente numa mobilização continuada e 

que: “o critério político-organizativo se sobressai, combinado com uma ‘política de 

identidades’, da qual lançam mão os agentes sociais objetivados em movimento, para 

fazer frente aos seus antagonistas e aos aparatos de Estado”.   

Almeida (2006, p. 22-23) ainda esclareceu que a incorporação da expressão 

“populações tradicionais” na legislação e sua adoção pelo governo na definição de seus 

aparatos burocrático-administrativos deu-se no âmbito das lutas no Brasil no final dos 

anos 1980 no âmbito dos movimentos da época, sobretudo na Amazônia, com destacado 

aporte da biologia, operando a categoria “populações” daí decorrente. Posteriormente, 

no primeiro governo Lula, houve abertura e acolhimento dessas demandas, com a 
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criação da “Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais”, tendo havido um acúmulo e reposicionamento dos 

movimentos sociais, que assumiram a categoria “comunidades tradicionais”. O termo 

“comunidades” passou a ser utilizado e apareceu revestido de uma conotação política 

inspirada em ações partidárias e de entidades confessionais, referidas à noção de “base”, 

e de uma dinâmica de mobilização, aproximando-se, por esse viés, da categoria 

“povos”. Tal categoria “povos” foi, por sua vez, uma demanda dos indígenas, a nosso 

ver, por eles terem a compreensão sobre a sua condição de uma sociedade no interior da 

sociedade mais ampla.  

A composição dessa comissão foi paritária, com representantes de: seringueiros, 

ribeirinhos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, indígenas, 

quilombolas, ciganos, pomeranos, geraizeiros, comunidades e povos de terreiro, 

comunidades de fundo e fechos de pasto, faxinais, pantaneiros, entre outros grupos 

sociais (ALMEIDA, 2006). Posteriormente, novos grupos passaram a compor o 

Conselho Nacional de Povos e Comunidade Tradicionais instituído em 2016304.  

Na nossa compreensão, vemos aí indígenas e quilombolas, com uma etnicidade 

que não é exclusiva desses grupos, mas que toma relevo e marca uma diferença dos 

demais, qual seja, em relação aos camponeses. A nosso ver, um aspecto unificador 

desses camponeses é a presença de terras de uso comum, assentada na tradicionalidade 

camponesa, como referência às especificidades que esses grupos conservaram frente a 

pressões e adversidades de diversas ordens, e que os diferencia dos demais.  

Em algumas reuniões desses grupos que acompanhamos (entre 2012 e 2016), essa 

foi sempre a “agenda” comum e prioritária: demarcar as terras, tendo incluídas as terras 

de uso comum, sendo, ao mesmo tempo, um elemento que utilizavam na sua 

diferenciação em relação aos camponeses parcelares, como definiu Moura (1988a). 

Além de forma de diferenciação, isso se refletia nas demandas que levavam ao Estado, 

geralmente, a prioritária e constante era de demarcação das terras, incluindo as áreas 

                                                           
304 Decreto Federal nº 8.750, de 09/05/2016 que Instituiu o Conselho Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais contanto com as seguites categorias: “I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; 
III - povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; IV - povos ciganos;  V - 
pescadores artesanais; VI - extrativistas; VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII - caiçaras; IX - 
faxinalenses; X - benzedeiros; XI - ilhéus; XII - raizeiros; XIII - geraizeiros; XIV - caatingueiros; XV - 
vazanteiros; XVI - veredeiros; XVII - apanhadores de flores sempre vivas; XVIII - pantaneiros; XIX -  
morroquianos; XX - povo pomerano; XXI - catadores de mangaba; XXII - quebradeiras de coco 
babaçu; XXIII - retireiros do Araguaia; XXIV - comunidades de fundos e fechos de pasto; XXV - 
ribeirinhos; XXVI - cipozeiros; XXVII - andirobeiros; XXVIII - caboclos; e XXIX - juventude de 
povos e comunidades tradicionais”. 
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comuns. Ao mesmo tempo, muitas vezes tinham dificuldades de interagirem com o 

campesinato parcelar, não só por essa particularidade das dimensões de terras 

envolvidas, mas também pelos ritmos, ritos e linguagens. São camponeses com feições 

variadas que expressam sua diversidade interna no Brasil. 

Curiosamente, esses camponeses conseguiam interagir mais facilmente com os 

quilombolas, e, em certa medida, com os indígenas. Entretanto, os indígenas marcavam 

a diferença étnica e acionavam uma compreensão do território diferenciada. Assim, ao 

mesmo tempo em que eles contribuíam com a compreensão das necessidades de 

dimensões territoriais amplas para manter a reprodução social dos grupos baseada nas 

práticas socioculturais, faziam questão de se diferenciar e demandaram a criação de um 

conselho nacional próprio (indígena) - ainda que não tenham abandonado o CNPCT até 

o momento de finalização dessa pesquisa. A lógica de território indígena encontrava 

pontos de conexão com os quilombolas e inspirava os camponeses tradicionais, até 

mesmo pela ancestralidade que eles têm ancorada nesses povos, mas a noção de 

propriedade, entre outras, os diferenciava. Já a “agenda” em que todos – camponeses, 

indígenas e quilombolas – se alinhavam mais facilmente era a biodiversidade, tema que 

mais conseguiu alinhar e promover a ação conjunta desses grupos durante o tempo em 

que acompanhamos algumas reuniões.  

Por outro lado, Costa Filho (2014) destacou que o conceito “povos e comunidades 

tradicionais” tem sido considerado ambivalente, por alguns autores. Ao mesmo tempo 

em que denota um comprometimento maior do Estado ao assumir a diversidade no trato 

com a realidade social brasileira, pode ser associado acadêmica, política e tecnicamente 

a outras leituras homogeneizadoras como “pequenos produtores”, “sitiantes”, 

“posseiros”, “agregados”, e, mais recentemente “agricultores familiares”, resultando na 

invisibilização de identidades ou de atributos “étnicos”: 

 
Esta perspectiva de obliteração de diferenças permaneceria 
latente na categoria atual [povos e comunidades tradicionais], 
ainda que afirme um processo semelhante para todos os grupos 
sociais historicamente excluídos e considerados como tais e 
resulte em ações reparativas por parte do Estado, como 
evidenciado em Diegues e Arruda (2001) ou Barreto Filho 
(2001). (...) Os “povos e comunidades tradicionais” seriam uma 
construção política e social, respaldados por lastros na ordem da 
tradição desses grupos e seus modos de vida, memória social, 
práticas sociais e produtivas, territorialidades específicas, enfim, 
todas as características que lhes conferem distintividade cultural 
e política e lhes asseguram proteção especial. Outras categorias 
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já consolidadas no ordenamento jurídico brasileiro também 
sofreram preconceitos quando da sua criação. (COSTA FILHO, 
2014, p.06).   

 
 

Para explicar, Costa Filho (2014) remeteu a Mauro Almeida, que destacou:  
 

Termos como índio, indígena, tribal, nativo, negro, aborígene 
são todos criações da metrópole, são frutos do encontro colonial 
e, embora tenham sido genéricos e artificiais quando foram 
criados, esses termos foram progressivamente habitados por 
gente de carne e osso, sobretudo quando tais termos ganham 
status administrativo ou jurídico. (...) Os povos que de início 
foram forçados a habitar essas categorias foram depois capazes 
de se apossar delas, convertendo termos carregados de 
preconceitos em bandeiras mobilizadoras (ALMEIDA, 2009, p. 
278, apud, COSTA FILHO, 2014). 

 

Nitidamente, Costa Filho (2014) referiu-se aos camponeses e às várias 

denominações que recebe na literatura brasileira: agregado, posseiro, etc. De outro lado, 

Mauro Almeida (2009) levantou termos que foram dados a nativos que, como vimos no 

início deste trabalho, foram violentamente desterritorializados e sofreram, no Brasil, 

processo de acamponesamento, em muitos casos. Há aqui uma questão posta, em geral, 

esses grupos (camponeses, indígenas e quilombolas) são tratados por boa parte da 

literatura antropológica brasileira como formas camponesas.  

A nosso ver, para além das práticas produtivas na relação com o meio e das 

características socioculturais, ou do “sentido de pertencimento a um lugar, à procura de 

autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis”, como apontou Little (2002), há 

que se compreender como esses grupos estão se apropriando da terra e como se dão as 

relações sociais de produção no interior de cada grupo, bem como sua relação com a 

sociedade mais ampla. Pois o campesinato, como classe do capitalismo, ainda que seja 

uma produção não-capitalista no interior do capitalismo e a ele subordinado, opera com 

a lógica de propriedade da terra mesmo com sociabilidades diferenciadas e em bases 

tradicionais (MOURA, 1988a), como apontou Little (2002) ao se referir às 

propriedades comuns. Concordamos que sejam processos de territorialização com 

territorialidades específicas, como apontou Almeida (2006), mas é preciso, a nosso ver, 

compreender como os demais operam, visto que a lógica de propriedade caminha com 

a sociedade capitalista, mas não necessariamente dominou o globo e todos os sujeitos 

nele existentes neste momento.  
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Por outro lado, entendemos que a politização dessas identidades está ocorrendo, 

como no caso aqui analisado, e consideramos de extrema relevância a abertura política 

conquistada e há particularidades em relação às conquistas quilombolas, que estão no 

âmbito de nossa pesquisa. Nesse sentido, os aportes de Costa Filho (2014) esclareceram 

que:  

Os quilombos, quer tenham sido constituídos antes ou após a 
abolição formal da escravatura, ou há algumas décadas, 
conformam espaços de liberdade e autonomia, territórios que 
não se coadunam com relações de subordinação. O seu 
reconhecimento não está relacionado com uma datação histórica 
específica, e não se materializa mais pelo isolamento geográfico, 
nem pela homogeneidade biológica dos seus habitantes (Idem, 
p.06).   

 

O Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias305, em seu art. 2°, estabelece: 

 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos 
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-definição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida.  

 

As “comunidades remanescentes de quilombos” seriam, portanto, grupos sociais 

cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira; sua identidade é 

a base para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política. O 

Grupo de Trabalho da Associação Brasileira de Antropologia sobre Terra de Quilombo 

afirmou que, contemporaneamente, o termo quilombo vem sendo ressemantizado para 

designar a situação presente de várias comunidades negras em diferentes regiões do 

Brasil306 (COSTA FILHO, 2014):  

 

                                                           
305 Art. 68 do ADCT: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 
306A definição proposta pela ABA representou um avanço teórico e prático para os estudos que permeiam 

essa temática, indicando um esforço no sentido de abandonar o conceito de quilombo definido em 1740 
pelo Conselho Ultramarino, o qual definia como quilombo “toda habitação de negros fugidos, que 
passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem 
pilões nele” (Almeida, 2002, apud COSTA FILHO, 2014). 
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O termo não se refere mais a resíduos ou resquícios 
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 
população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem 
sempre foram construídos a partir de movimentos insurrecionais 
ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que 
desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção 
e reprodução de seus modos de vida característicos e na 
consolidação de um território próprio(p. 18).  

 

Em termos empírico-operacionais, entretanto, segundo Arruti (2006, apud 

COSTA FILHO, 2014), a definição de quilombo generaliza suas características, 

definindo descritivamente seu caráter normativo: ruralidade, forma camponesa, terra de 

uso comum, apossamento secular, adequação a critérios ecológicos de preservação de 

recursos, presença de conflitos e antagonismos vividos pelo grupo e, finalmente, mas 

não exclusivamente, uma mobilização política definida em termos de auto-identificação 

quilombola (idem, p. 96). As comunidades remanescentes de quilombos307 podem estar, 

portanto, sob esse ponto de vista inseridas no contexto das “comunidades ou povos 

tradicionais”308, na compreensão de Costa Filho (2014).   

A nosso ver, as colocações de Arruti igualam camponeses e quilombolas, 

afastando-se da colocação anterior, e não só desconsidera a questão territorial em si, 

como dificulta operar o conceito para casos urbanos. De toda forma, cabe novamente a 

ressalva de que consideramos necessário compreender, na realidade concreta, como 

esses grupos estão se apropriando da terra e como se dão as relações sociais de 

produção no interior dos grupos, bem como sua relação com a sociedade mais ampla. 

Consideramos que esse desafio possa ser maior no caso dos quilombolas, porque em 

campo, a etnicidade não necessariamente é acionada pelos sujeitos dessas “comunidades 

dos negros”, como muitas vezes são chamados localmente – visto que há aí também um 

processo de politização. Ao mesmo tempo, em muitos casos, os quilombolas 

encontram-se em “retalhos” de terras e em condições de reprodução social altamente 

comprometidas, além de poderem estar operando na lógica camponesa de apropriação 

                                                           
307 A Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo contabilizou mais 

de 450 quilombos em Minas Gerais, e inúmeros conflitos por terra, água e outros fatores, decorrentes 
sobretudo do modelo agrário-agrícola em desenvolvimento nos últimos anos e pelo avanço da matriz 
energética e mineralógica sobre territórios tradicionais. Disponível em:  
www.cedefes.org.br/index.php?p=ngolo, (acessado em 2014.).  

308 Estão contabilizados entre povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais os indígenas, 
quilombolas, povos de terreiro, povos ciganos, geraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, congadeiros, 
catadores de olicuri, catadores de pequi, apanhadores(as) de flores sempre-vivas, entre outros povos e 
comunidades e tradicionais (COSTA FILHO, 2014).  
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da terra – em função do processo de acamponesamento. Por isso que é a realidade que 

deve orientar a teoria.  

Nesse sentido, Costa Filho (2014) destacou que os processos de expropriação das 

terras tradicionalmente ocupadas e das lutas para sua recuperação estão 

consubstanciados no debate sobre processos de territorialização (OLIVEIRA FILHO, 

1999, apud COSTA FILHO, 2014), que, normalmente, envolve contextos em que houve 

expropriação de terras tradicionalmente ocupadas, envolvendo tanto uma dimensão 

espacial concreta - o território -, quanto o conjunto de relações sociais e as 

representações sobre o espaço em que se dão essas relações. Paul Little (2002), ao 

retomar a noção de “processos de territorialização” de Oliveira Filho, identificou tais 

processos como sendo relacionados a contextos intersocietários de conflito, e afirmou 

que: 

 

Nesses contextos, a conduta territorial surge quando as terras de 
um grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em que, 
internamente, a defesa do território torna-se um elemento 
unificador do grupo e, externamente, as pressões exercidas por 
outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante moldam 
(e às vezes impõem) outras formas territoriais. (LITTLE, 2002, 
p. 04)  
 

Também a partir das contribuições de Oliveira Filho (1999), Almeida (2006 p. 

24), identificou a “territorialidade” como categoria mais próxima do discurso 

geográfico, propôs, assim, outro significado, a partir da noção prática designada como 

“territorialidade específica”, para nomear as delimitações físicas de determinadas 

unidades sociais que compõem os meandros de territórios etnicamente configurados. 

Costa Filho (2014) ressaltou, entretanto, que os grupos etnicamente diferenciados 

estão resguardados, quanto ao direito à diferença, autodefinição e autodeterminação, 

para exercerem sua reprodução sociocultural de forma o mais autônoma possível, ou 

seja, fica garantida a proteção do Estado, não obstante os riscos de encapsulamento de 

dinâmicas e categorias indentitárias a partir do seu reconhecimento e inclusão 

sociopolítica, e a morosidade do poder executivo para consolidar o Estado social 

preconizado pela Constituição de 1988.  

 

No nosso entendimento, a identidade territorial diz respeito a uma experiência 

histórico-geográfica comum, que se revela na relação com o Outro, reivindica direitos 
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historicamente negados e busca legitimidade social na manutenção de território próprio, 

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 (CUNHA, 1985).  

Além disso, dois aspectos merecem destaque em relação à dinâmica desse 

movimento social que se concretiza nas ações da CODECEX. O primeiro deles é o 

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

direitos. Compreendem-se também, pois como movimento sociterritorial moderno, visto 

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

que: 

 

Os movimentos sociais que marcam suas ações pela luta por 
direitos são, portanto, parte constitutiva da modernidade. 
Trazem à cena novas práticas, novas ações, novos signos e 
novos sinais. (...) Outra questão central que (...) trazem ao 
cenário político é a firme convicção política sobre a necessidade 
de se redefinir a questão do poder e as formas de se fazer 
política (OLIVEIRA, 2005, p.169-170). 

 

O outro aspecto é que se referem a movimentos socioterritoriais, aproximando-se, 

de certa forma, daquilo conceituado por Fernandes (1994), na medida em que sua práxis 

realiza a espacialização da luta, com as ações de formação, manifestações, etc., e a 

territorialização da luta, entretanto essa se dá de outra forma: através das “retomadas 

territoriais” – que refere-se a voltar a ocupar/fazer uso de áreas que foram cercadas, 

trata-se de retomar as terras ancestrais. Ou seja, a luta não é para entrar na terra, mas 

sim para manter-se nas terras ancestrais com as quais têm profundos vínculos territoriais 

e que estão sob o ataque de faces renovadas de cercamentos. Há, pois, nesse processo, a 

luta por fração do território, por parte dos camponeses, e pelos territórios, por parte dos 

quilombolas, como aprofundaremos a seguir.  
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CAPÍTULO 04 – AS TERRAS DE USO COMUM E USO COLETIVO DE 

TERRAS NO ESPINHAÇO MERIDIONAL EM MINAS GERAIS  

 

 

Neste capítulo, analisamos a construção social das terras comuns e das terras coletivas. 

Para tal, aprofundamos em duas realidades distintas: a comunidade de Pé-de-Serra309 e o 

quilombo Mata dos Crioulos310. A análise partiu das práticas sociais e teve por foco a 

compreensão das lógicas de apropriação da terra e o trabalho nela exercido (desde sua 

organização até as relações sociais de produção e divisão dos frutos desse trabalho), 

bem como quais as visões sociais de mundo311 estão imbricadas nessa construção.  

Também foram analisadas a dimensão política dessas construções e as tensões 

internas e externas em curso no atual momento, assim como quais as transformações 

estão ocorrendo nessa lógica de reprodução e nas práticas sociais desses grupos. Foram 

realizados diálogos com os conceitos até então tecidos por autores/as relevantes à 

temática, num esforço de precisar aqueles que permitam avançar na compreensão dessas 

construções e formas de territorialização312 com territorialidades313 específicas.  

Cabe ressaltar que essas duas localidades, ou unidades territoriais314, estão 

localizadas em municípios confrontantes, embora distem, aproximadamente, 300 km 

uma da outra. Elas foram definidas para aprofundamento, ou para aproximações 

sucessivas da realidade diversa, sem objetivo de amostragem representativa, mas sim 

para compreensão das formas ou lógicas de construção social das terras de uso comum 

e do uso coletivo das terras que foram identificadas em campo. Como apontamos no 

capítulo anterior, essas duas comunidades realizaram formas diferenciadas de 

atualização da apropriação da terra e demais recursos territorializados, o que evidenciou 

que teriam elementos fundamentais para nossa análise.  

Ao mesmo tempo, há que se ter em conta que a escolha dessas localidades não 
                                                           
309 Localizada no município de Buenópolis, na área do “sertão”, como é considerado pelos moradores, 

segundo os quais, “Pé-de-Serra é uma ‘região’” com várias localidades. Uma delas é o que definem 
como “aqui é o Pé-de-Serra mesmo”, onde está uma comunidade composta por uma família extensa, 
que ocupa o sopé da serra e a serra em si. Nossa análise é sobre essa comunidade. 

310 A Mata dos Crioulos está localizada às margens do rio Jequitinhonha, 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 o município de Diamantina como 
referência para o acesso a serviços públicos, sendo que a única estrada acessível, para carro comum, é a 
que liga o quilombo a sede desse município. 

311 Lowy (2002). 
312 Raffestin (1983). 
313 Sack (1986). 
314 Bombardi (2004). 
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teve como objetivo compará-las, visto que tais realidades são particulares e 

contextualizadas no território, considerando as dimensões sociocultural, ambiental e 

econômico-político da realidade concreta. Portanto, a escolha deveu-se às lógicas 

diferenciadas de apropriação de terras presentes nos processos de territorialização das 

comunidades apanhadoras de flores, que nos revelaram as particularidades e as 

generalidades dessa construção social em movimento, bem como as pressões internas e 

externas por elas sofridas na atualidade, com mecanismos de resistência e manutenção 

das terras comuns e coletivas. Nesse sentido, o trabalho de campo foi realizado nessas 

localidades durante um ano completo, de forma a acompanhar/vivenciar o ano agrícola 

e compreender o uso comum e coletivo das terras com suas múltiplas dimensões.  

Como apontado no capítulo anterior, a configuração de ambas as unidades 

territoriais (como totalidade) aqui analisadas engloba as unidades familiares e as terras                                                                                                                       

comuns e coletivas (como partes dessa totalidade). Isso expressa qualidade específica a 

essas territorialidades, que combinam a apropriação das “terras altas” e das “terras 

baixas” na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, no âmbito dos processos de 

territorialização das relações sociais de produção da vida desses grupos numa área 

delimitada. Essas unidades territoriais formam e também são formadas pelas 

identidades territoriais, numa relação dialética, ou seja, pelo sentimento de 

pertencimento forjado no trabalho e na sociabilidade das relações que esses sujeitos 

estabelecem entre si e com o meio ao longo do tempo/espaço.  

As territorialidades expressam também visões sociais de mundo que aportam 

significados extra-econômicos, de existência e de pertencimento a uma determinada 

sociedade num dado momento histórico. Tais elementos concretizam formas específicas 

de solidariedade e coesão social, que alimentam as resistências e, portanto, os costumes, 

por exemplo, frente às ameaças de cercamentos315 das terras comuns e coletivas dentro 

do processo contraditório de reprodução capitalista ampliada do capital, em que há 

monopolização do território e territorialização de monopólios316 nas áreas analisadas. 

Em termos de reprodução social, em ambas as unidades territoriais aqui 

analisadas, ocorre a transumância, entre as ”moradias de baixo” (casas) e as “moradias 

de cima” (lapas e ranchos), como mecanismo para contornar limites e valer-se das 

potencialidades agroambientais contidas na totalidade da serra, segundo as estações do 

                                                           
315 Processo que guarda semelhanças ao ocorrido na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII descrito por 

Thompson (1991), porém refere-se aqui à territorialização do capital em que essas terras viabilizam a 
contínua acumulação primitiva (LUXEMBURGO, 1985) nos dias atuais. 

316 OLIVEIRA (2016). 
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ano, sendo as práticas produtivas organizadas em um calendário agrícola. Na época das 

chuvas, as famílias concentram suas atividades nas terras baixas, onde estão localizadas, 

sobremaneira, as “roças” voltadas, sobretudo à alimentação das famílias; na época da 

estiagem, concentram suas atividades nas terras altas, onde coletam plantas ornamentais 

para serem comercializadas e utilizam os campos de gramíneas nativas para pastagem 

do gado, com travessias constantes, segundo práticas produtivas e laços de 

sociabilidade entre as comunidades. A coleta/manejo de espécies da flora nativa 

também ocorre em diferentes altitudes e ao longo do ano para fins de alimentação, 

confecção de utensílios, práticas medicinais, práticas religiosas, festejos e construções 

domésticas, podendo ainda ocorrer pesca e caça para alimentação. 

Em ambas as comunidades, a produção de alimentos tem como prioridade o 

consumo familiar e é viabilizada por estratégias agroalimentares que estão ancoradas na 

combinação de agroambientes; nos conhecimentos transmitidos pela oralidade e 

atualizados ao longo de gerações; na cultura, incluindo a alimentar, que prioriza certas 

variedades de sementes e raças alimentares; no uso familiar e comunitário da água, da 

terra, da biodiversidade e dos recursos genéticos agrícolas adaptados às condições 

edafoclimáticas. Dessa forma, otimizam os fluxos energéticos e de nutrientes dos 

agroambientes associados a estratégias agroalimentares e econômicas das famílias, que 

podem sofrer variações segundo os ritmos da biota envolvida, gerando estreita relação e 

dependência, visto que há ausência ou baixo uso de insumos agrícolas externos. Além 

disso, o uso/manejo dos agroambientes leva em conta a conservação da água, incluindo 

uso controlado do fogo na agricultura-pastagem-manejo das flores. Ressalte-se ainda 

que, em ambas as comunidades analisadas, as áreas ocupadas são consideráveis, 

localizadas em sua maioria na serra, que incluem encostas íngremes, 

escarpas/formações rochosas e matas preservadas, além dos campos nativos.  

Embora haja semelhanças na lógica de reprodução social, há diferenças entre os 

costumes desses grupos em relação às práticas costumeiras de apropriação territorial, 

ou dos recursos territorializados. Ou seja, há diferenças na lógica de apropriação das 

terras e também variação nas relações sociais de produção envolvendo o trabalho 

familiar e comunitário. 
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4.1 – As terras de uso comum na Comunidade Pé de Serra – nas “brechas da serra-

sertão” 

 

“O sertão ... é a terra do baixio, tudo que sua vista 

alcança aí no baixio, é o sertão, tá vendo?! Aqui em cima 

é a serra... É onde tá a maior parte das nossas terras, que 

herdamos dos antigos” 

(Morador de Pé-de-Serra) 

 

 

 

Foto 63: Descida da “serra” para o “sertão” (Fonte: a autora). 

 

A comunidade de Pé-de-Serra está localizada no município de Buenópolis (outrora 

“sertões” de Diamantina) e suas terras estão contidas entre esse município os de 

Bocaiúva e Olhos D’Água, sendo que as divisas entre eles se dá sobre a serra. As terras 

baixas estão ocupadas pelas unidades familiares com moradias, cultivos diversos (roças, 

hortas, quintais e pastagem cultivada) e criação de animais. Há também presença de 

estruturas de criação e animais (curral, galinheiro, chiqueiro, etc.); local (paiol) de 

armazenamento de alimentos, sementes, utensílios e equipamentos; estruturas de 

beneficiamento de mandioca e cana-de-açúcar. Podendo ocorrer, ainda, máquina 

individual de ordenha de leite, “ordenha ao pé”, além de contarem com utensílios e 

equipamentos de plantio.  

Além das unidades familiares, durante o trabalho da pesquisa, havia uma escola 

municipal dos primeiros anos do ensino fundamental, uma igreja católica, bares e um 
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campo de futebol. Contavam com atendimento médico mensal na escola e não havia 

transporte público, somente de “particulares” três vezes por semana. Havia eletrificação 

rural, difícil acesso a sinal de telefonia móvel e ausência de telecentro. Algumas 

famílias já haviam acessado políticas públicas (como PRONAF e PAA) e a comunidade 

está a 60 km em estrada não pavimentada até a sede municipal, onde podem acessar 

serviços e comércio. A comunidade já elegeu vereadores membros da comunidade e 

tem participação em conselho municipal de desenvolvimento rural. 

O uso de cercas internamente na comunidade é feito nas proximidades das casas, 

sobretudo para proteger cultivos (quintais, hortas e roçados) e separar “mangas” (áreas) 

de pasto cultivado. Consideram haver “uso em comum” nos campos nativos sobre a 

serra – para pastoreio dos animais e coleta da flora, considerando elevada diversidade de 

espécies vegetais. Destacam que na “serra” cada comunidade tem sua área, o que é 

“respeitado desde o tempo dos mais velhos”.  

O gado tem ampla presença e grande importância para a economia das famílias de 

Pé-de-Serra, tanto como estratégia de “poupança” como de comercialização anual de 

determinado número de cabeças do rebanho para obtenção de renda monetária. O gado é 

utilizado ainda como alimentação e fonte de leite e derivados, sendo o doce de leite uma 

iguaria que: “não pode faltar nas festas”. Há festas de santos católicos, como nos 

explicaram: “cada mês numa comunidade aqui do sertão”, sendo as mesmas importante 

momento de sociabilidade inter-comuns. Na “comida de festa” costumam preparar 

carnes assadas, farofa, doce e cachaça, todos produzidos localmente, bem como arroz 

para acompanhamento.  

Ao longo do ano, alimentam-se de hortaliças, frutos nativos e cultivados da época, 

carnes (incluindo peixes em certa época), grãos, tubérculos e raízes cultivados 

localmente, entre outros. Queijos e requeijões são também produzidos localmente e 

muito apreciados, em que parte é comercializada, assim como demais produtos 

agrícolas. A mandioca é utilizada diariamente como farinha, beneficiada nas unidades 

familiares, como também em preparações variadas, como cozida para “merenda” da 

tarde.  

Ocorre troca de alimentos entre parentes e uma preocupação de não deixar que 

alguém da comunidade “passe necessidade”. Também ocorre circulação por doação e 

troca de sementes vegetais e raças animais. Cabe destacar, entretanto, que consideram 

haver maior dificuldade de colheita na atualidade, o que atribuem a alterações no regime 

das chuvas: “aqui no sertão plantamos de tudo, mas a roça tem sofrido mais, porque a 
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chuva tem caído de uma vez só e a seca tá maior, nos últimos anos. A fartura de 

alimento já foi maior, mas a gente ainda compra pouca coisa, a colheita quase dá pra 

despesa da família”.  

A presença e uso de equinos e muares é constante na comunidade, assim como 

adornos e materiais específicos (arreios, laços, botas com esporas, etc.). Alguns 

moradores nos relataram que nem imaginam como seria a vida sem esses animais, como 

colocado: “não posso nem imaginar...a gente vive montado”. Isso se expressa também 

em “cavalgadas”, recorrentes no “sertão”. Cada grupo de cavaleiros tem sua bandeira e 

retribuem visitas de outros grupos. Há habilidades variadas e conhecemos também 

mulheres que “amansavam animais”. Como também há mulheres que “campeiam” o seu 

gado e aquelas que cuidam do manejo do rebanho bovino diariamente, com ordenha e 

produção de derivados de leite.  

Na serra, o uso de animais de carga torna-se grande facilitador de transporte de 

pessoas e cargas de produtos – como as espécies vegetais ornamentais comercializadas. 

Utilizam amplamente “ranchos” de palha e madeira, alguns de alvenaria, e também 

“lapas”, segundo a disponibilidade natural do meio físico. Há quintais e cultivos ao 

redor dos ranchos que viabilizam alimentação fácil sobre a serra, onde passam meses 

“subindo e descendo serra, essa é a nossa vida”, como nos explicou um morador.  

Na época da colheita de flores, durante o trabalho de campo de nossa pesquisa, 

impressionou o trânsito de pessoas subindo e descendo a serra com flores e uso de 

animais de montaria. Era também o momento que o gado estava nos campos nativos, 

cujo manejo inclui fornecimento do sal mineral ao rebanho e há conciliação do trato do 

gado com a época de coleta de flores. Nos campos, os moradores também praticam 

visitas uns aos outros em suas lapas e ranchos. Oferecem alimento e prestam 

solidariedade uns aos outros, “vizinhos na serra”, colocando a disposição o que 

possuem consigo – como alimento, utensílios, etc. 

Quando o gado retorna para as terras baixas, no início da estação chuvosa 

(outubro/novembro), ocorre suplementação dos animais com uso de cana-de-açúcar e 

capim de corte, enquanto aguardam o “pasto chegar” nas “mangas” cultivadas. Essas se 

localizam ao redor das casas para trato do gado durante as águas, atualmente em período 

menor do que em anos anteriores, dada “a seca mais comprida” em anos recentes, 

segundo os moradores locais. O cuidado do rebanho envolve ainda vacinações, 

vermifugações e práticas de cura (incluindo rezas e benzeção). Algo destacado por eles 

é que consideram a perda de algumas cabeças do rebanho para onças no tempo em que 
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os animais estão sobre a serra. Explicaram-nos que: “se o gado não subir, elas descem 

para buscar criação perto de casa”, o que consideram risco, sobretudo às crianças. 

Portanto, há uma interação que já consideram e vivenciam com esses animais. 

Para eles a “serra” é “uma mãe”, que garante água, ervas medicinais, alimentos 

nativos, pastos para engorda do gado e animais de carga, além de diversas espécies 

ornamentais como as flores sempre-vivas que comercializam. Utilizam “ranchos” e 

“lapas” como moradia na serra e há áreas que já foram lavouras e que consideram que 

pode voltar a ser for necessário. Há caminhos que levam aos campos nativos sobre a 

serra e há uma estrada antiga, não transitável de veículo motorizado, que foi aberta por 

uma mineradora que explorou cristal na serra em décadas recentes. Porém, consideram 

que não houve efetiva vantagem aos moradores da comunidade e que a atividade coloca 

em risco a conservação das nascentes de água contidas na serra, o que tem para eles 

grande importância, como nos explicou um morador: “a água é o que possibilita 

vivermos aqui, se ela acabar, acabamos também”. 

 

 
Foto 64: Manejo do gado em campos nativos 

(Fonte: a autora). 

 
Foto 65: Cerca antiga de madeira para contenção 

de gado (Fonte: a autora). 

 
Foto 66: “Rancho” na “serra” (Fonte: a 

autora). 

 
Foto 67: Lapa na “serra” (Fonte: a autora). 
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Fot. 68:  Fluxo de pessoas na “serra” (Fonte: a 

autora). 

 
Fot. 69: “Roça” de milho (Fonte: a autora). 

 
Foto 70: Casa de farinha (Fonte: a autora). 

 
Foto 71: Produção de requeijão (Fonte: a autora). 

 
Fot. 72: Porca “caipira” e leitões (Fonte: a 

autora). 

 
Fot.73: Horta familiar (Fonte: a autora). 

 
Fot. 74: Moradia na comunidade (Fonte: a 

autora). 

 
Fot. 75: Arado de tração animal (Fonte: a autora). 
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Na memória coletiva dos moradores a área atual da comunidade diz respeito a 

antiga “Fazenda Rainha”, que hoje conta com centenas de “herdeiros” sob o mesmo 

título ancestral de terras sem formal de partilha. Segundos eles a origem da comunidade 

se deu, inicialmente, por ancestrais de origem portuguesa e indígena – localmente 

chamados de “tapuia”, sendo que o ancestral de origem portuguesa veio das minas 

diamantinas e com a sorte lá alcançada conseguiu se instalar nessas terras no “sertão”, 

onde se casou com uma mulher indígena.  

Ao remontarem a genealogia, a iniciam por Pantaleão dos Santos Coelho, que 

teria vindo das terras diamantinas e se instalado no “sertão” tendo se casado com uma 

“tapuia” pega no “poção do rio Jequitaí”. Com a “tapuia” tiveram filhos, sendo um deles 

Francisco dos Santos Coelho, que veio a se casar com Rosalina Carolina Silveira e 

tiveram filhos; sendo um deles José dos Santos Coelho que veio a se casar com Clotilde 

Cecília da Rocha (de Curimataí) e tiveram 11 filhos (08 mulheres e 03 homens); sendo 

um deles Tibúrcio dos Santos Coelho que se casou com Maria Prisca dos Santos e 

tiveram 07 filhos (05 homens e 02 mulheres); sendo um deles Sebastião Crispim dos 

Santos que se casou com Maria dos Santos e tiveram 12 filhos (08 mulheres e 04 

homens); sendo 02 deles Afro Alves dos Santos e João Alves dos Santos. Na atualidade 

essa geração, com quem na comunidade, já tem filhos adultos, e eles se compreendem, 

como filhos dessa “mistura” e “herdeiros do Panta”.   

Para eles essa é a família dos “Panta” que vem do ancestral comum Pantaleão que 

fundou a Fazenda da Rainha e foi fazendo a sucessão de “herdeiros”, palavra marcante 

nas enunciações dos sujeitos com os quais interagimos em campo e que alguns mais 

velhos na atualidade conheceram em vida José dos Santos Coelho, sobre quem contam 

histórias ocorridas. Dizem que os “Panta” sempre foram conhecidos no “sertão” e 

enunciam com orgulho serem dessa descendência. Afirmaram ainda que os “Panta” 

vieram da “mistura” com a “tapuia” e depois se casaram muito com os “Vieira”, outra 

família que tinha terras na atual comunidade de Pé-de-Serra – sendo essas as duas 

famílias de referência nessa localidade atualmente. 

Explicaram também que a antiga Fazenda Rainha, que possui diferentes nomes de 

localidades em seu interior, contou com escravos “no tempo dos antigos” e que depois 

da abolição alguns foram embora e que José dos Santos Coelho teria dado um “pedaço” 

de terra para alguns que ficaram numa localidade chamada por eles de “fazenda velha”, 

no interior de suas terras. Explicaram que esses “negros” viveram lá muito tempo e que 
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houve “mistura” com os “herdeiros” dos “Panta”, depois de algum tempo alguns deles 

foram também embora e outros ficaram, tornaram-se, pois, casados com alguns 

membros dos “Panta” com quem tiveram filhos. Os filhos são também considerados 

“herdeiros” na compreensão do grupo e os atuais descendentes dessa “mistura” falaram 

que:  

 

Nós somos filhos dessa mistura dos Panta com tapuia e negro. 
Aqui quem casou e fez família com os Panta é herdeiro das 
terras. Hoje é tudo uma família só. (...) E desde José dos Santos 
Colho, meu bisavô, que temos aí os documentos que mostram 
que as terras eram dele, nós viemos usando a terra pra família e 
não dividimos ela no papel. Mantivemos um documento só 
porque terra não é pra ser vendida, é pra dar condição dos 
herdeiros viverem dela, como sempre foi. 

 

Também afirmaram que o domínio inicial da área se deu pelo gado – até onde 

pastava o rebanho de cada família sobre a serra era de uma determinada fazenda. Os 

demais usos (cultivo, coleta e mesmo mineração em tempos coloniais) também foram 

considerados, sendo o uso decisivo. Dizem que no tempo antigo, “do rei” (período 

colonial e imperial) a fazenda sempre produziu muito alimento que vendia em 

Diamantina, além de pouca mineração, consideram que essa área não é “forte de 

mineração feito Diamantina, nunca foi, mas tirava alguma coisa, pouca”. Isso se 

aproxima das “fazendas mistas” apontadas por Paula (2000). 

Segundo os moradores, eles também levaram em tropeiros “mantimento” e boi 

para ser vendido em Macacos (comunidade sobre a serra) e outras localidades de 

Diamantina como Inhaí (“beiras” do Jequitinhonha) ao longo da segunda metade do 

século XX. Posteriormente, afirmaram que houveram muitos casamentos com pessoas 

de Macacos, que em campo conhecemos filhos desses casamentos, como presenciamos 

cerimônia de casamento entre Macacos e Pé-de-Serra – “serra” e “sertão”. 

Dessa forma, a etnogênese do grupo decorre da miscigenação entre europeus, 

indígenas e afrodescendentes. Ao longo do tempo, os “herdeiros” parcelaram as terras 

baixas entre as famílias, seguindo o padrão patrilocal em que a noiva vai viver com o 

marido nas terras do sogro. A totalidade das terras baixas, na atualidade, encontra-se 

parcelada contendo as unidades familiares. Mantiveram a totalidade das terras altas, na 

“serra”, como “uso em comum”, prática que vem, conforme nos explicaram: “desde os 
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antigos e nós mantivemos assim”. Sendo que os usos dessas terras são organizados 

segundo os costumes, como detalharemos na próxima seção. 

Na atualidade, as terras desses herdeiros-parentes contam com registro cartorial 

guardado por um membro da comunidade em papéis antigos e outros dois que dele têm 

cópias. Esses documentos nos foram mostrado, depois de um tempo que nos permitiu 

estabelecer laços de confiança, sendo pelo grupo considerada a “prova” de seus 

domínios. Trata-se de registros cartoriais datados do período imperial, que aponta terras 

compradas por Francisco dos Santos Coelho, bem como de registro cartorial de imóveis 

efetuado já durante a República atestando a herança dessas terras, conforme sentença 

proferida por juiz da Comarca de Diamantina (quando Curimataí era seu distrito), por 

José dos Santos Coelho, de quem, como visto, os atuais moradores são “herdeiros”. 

Desde então nunca foi feito formal de partilha.  

A pesquisa constatou o processo de acamponesamento no interior dessas terras 

onde hoje há dezenas de herdeiros nelas vivendo.  Os domínios das terras de cada 

comunidade vizinha são conhecidos e respeitados pelos herdeiros-parentes, tendo por 

base as antigas fazendas das quais são herdeiros. Ressalta-se grande quantidade de 

casamentos entre as comunidades do sertão e também entre moradores do sertão com 

herdeiros de fazendas antigas sobre a serra – ou seja, entre os herdeiros das antigas 

fazendas localizadas, sobretudo, na vertente sanfranciscana da Serra do Espinhaço (hoje 

municípios de Diamantina, Buenópolis e Bocaiúva). Destaca-se que esses sujeitos não 

têm na memória dos tempos antigos, nem na atualidade, condição social de agregados e 

trata-se, pois, de família extensa herdeira dessas terras contendo unidades familiares 

nas terras baixas e terras de “uso em comum” contida nas terras altas, sobre a serra.  

 

 

4.1.1 A apropriação da terra e as relações sociais de produção nas práticas de 

reprodução social do grupo – costumes entre herdeiros  

 

 

A apropriação da terra 

 

 A apropriação das unidades familiares, em geral, se dá pela família nuclear 

compreendida por pais e filhos. Pode ocorrer de indivíduos que não se casaram vivendo 

com a família constituída por uma irmão/irmã, ou mesmo filhos que não se casaram ou 
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que se divorciaram vivendo com seus pais. Em geral os casamentos se dão entre 

primos/as e a noiva vai viver nas terras do pai do noivo. Além disso, cada unidade 

familiar é de uso daquela família nuclear, segundo os costumes com relações de 

reciprocidade entre as mesmas para fins diversos – trabalho, construções, festejos, etc. 

– assim como fluxo de recursos genéticos adaptados, alimentos, empréstimos de 

utensílios e equipamentos, entre outros317.  

Na configuração interna da comunidade nas terras baixas buscaram localizar as 

moradias às margens do curso d’água perene, que no caso refere-se ao rio Curimataí que 

nasce na serra, com vistas a facilitar o acesso à água para todas as unidades familiares 

na dessedentação animal e manejo/irrigação das hortas e quintais. Já que, em geral, a 

água usada para dessedentação humana vem por meio de encanamento diretamente de 

nascentes localizadas na serra e há uso, em geral, de fossa séptica nas casas. Entretanto, 

há algumas casas que ficaram afastadas da margem. Para tal, buscam viabilizar 

encanamento que garanta o uso da água, tanto da serra quanto do rio, pelo o máximo de 

famílias possível.  

A água é entendida como um patrimônio herdado e não passível de ser 

propriedade de qualquer pessoa ou família. Há na lógica de manejo dos agroambientes, 

tal qual apontado no capítulo anterior, uma série de cuidados para garantir a integridade 

de matas e nascentes de água com vistas a sua conservação. A água tem considerável 

centralidade nas preocupações desta comunidade que está em zona semiárida e vivem 

longos períodos de estiagem, geralmente, entre abril e outubro.  

Nas colocações feitas pelos moradores, as terras são propriedade da família – 

tanto nas terras baixas, como nas terras altas – da qual se declaram “herdeiros” e 

“proprietários”. Não só ressaltam a existência de documento que comprova tal fato: “tá 

aqui no documento, essa terra é nossa, propriedade da nossa família desde os mais 

velhos”, como evidenciam que o uso da terra pela família que nela trabalha é um dos 

elementos constitutivos do direito de “propriedade” segundo o costume local. 

Destacamos que tal direito de “propriedade” é ancorado pelo uso da terra por uma 

família que nela trabalha e que a recebeu pela herança de ancestrais comuns. Portanto, 

a noção de “propriedade” acionada não separa terra-família-uso naquele lugar, sendo 

esse o sentido que assume aqui. 

                                                           
317 Na atualidade a comunidade de Pé-de-Serra conta com, aproximadamente 30 famílias nela vivendo, 

sem considerar familiares que estão vivendo em outras comunidades vizinhas ou em cidades. Em temos 
de indivíduos, somam, aproximadamente, 150 membros. 
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Na prática a terra é um patrimônio familiar indiviso sem formal de partilha 

contendo posses familiares nas terras baixas e terras de uso comum nas terras altas com 

ajustes internos do seu uso segundo as necessidades do grupo – ou seja, há organização 

interna do acesso e uso da terra orientado pelos costumes e visões de mundo intrínsecas. 

Na atualidade o uso é organizado internamente pelos herdeiros com divisões das terras 

baixas entre as unidades familiares, bem como ordenamento das terras de uso comum 

segundo práticas que vem “desde os antigos” e foram sendo atualizados segundo a 

conjuntura. Cabe destacar que parte das famílias nucleares conta com cadastro da 

unidade familiar no INCRA, de forma a viabilizar acesso a crédito, entre outras políticas 

públicas baseadas na posse da terra. 

As terras de uso comum são acessadas com base no direito de herdeiros e quem 

com eles se casou, mas há variações de apropriação e uso dos recursos territorializados 

que respondem a conjunturas internas e externas. As terras comuns foram apropriadas 

por grupos de herdeiros cuja lógica de organização do uso vigente tem como referência 

as áreas ocupadas outrora pelos genitores. Havia inclusive famílias que moravam 

somente nas terras altas, o que foi alterado, sobremaneira com a ida dos filhos à escola. 

Explicaram-nos que:  

 

No tempo dos antigos eles já usavam a serra em comum e 
fizeram alguma cerca, mas nas extremas pra conter os animais e 
facilitar a lida do gado. Pro gado não ir muito longe e você saber 
onde ele tá e ir movimentando ele na serra. Até hoje são as 
mesmas cercas e nós usamos do mesmo jeito pra lida do gado. E 
também cada família já tinha seu rancho na serra e os herdeiros 
continuaram usando essa área, às vezes até o mesmo rancho com 
os pés de fruta que os pais deixaram. Depois que a flor pegou 
preço foi que nós dividimos os campos pra cada família ter sua 
parte pra coletar. Mas a terra é em comum e a gente continua 
usando do mesmo jeito, com o gado misturado e todos os 
herdeiros têm direito de usar a serra com tudo que tem nela 
(Morador de Pé-de-Serra, setembro de 2017). 
 

Na prática, há área de uso de cada família na terra comum sem uso de cercas 

internas, somente “tapume natural” ou marcos considerado por eles, e os rebanhos das 

famílias se misturam e pastejam livremente dentro das terras de uso da comunidade. As 

cercas mencionadas foram feitas, em geral, com pedaços/lascas de madeira para evitar 

que o gado se distancie muito e dificulte seu manejo, sobretudo para evitar que passe 

para terras de comunidades vizinhas – o que significa outra família extensa; ou mesmo 
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para conduzir melhor o pastejo nas suas terras familiares, alternando os pastos. Sendo 

que essas cercas feitas são contíguas a limites naturais que “cercam” o gado – vales 

profundo, cursos d’água ou matas densas – facilitando, portanto, sua localização e 

manejo em meios aos vales e serras.  

Ou seja, os pastos naturais são usados conjuntamente pelos herdeiros-parentes da 

comunidade e o gado se mistura, sem que isso seja visto por eles como problema. Ao 

mesmo tempo, cada família, herdeira atual, sabe qual é sua “parte” considerando a área 

herdada pela “irmandade” de seus genitores na serra (partindo de onde seus pais se 

“arranchavam”), o que se efetiva no momento da coleta de espécies ornamentais – as 

flores que viraram “mercadoria” no início do século XX. Cabe destacar que há grupos 

de irmãos que mantiveram a coleta de flores livre entre si no interior da área que era de 

uso dos seus genitores; e grupos de irmãos que dividiram em “partes” para cada 

irmão/irmã a área no interior daquela que era de uso dos seus genitores. 

Entretanto, conforme nos explicaram, trata-se de uma “divisão de respeito” sem 

cercas que foi feita entre eles/irmãos em anos recentes quando a flor passou a ter 

“preço” elevado (anos 1980), pois antes todos os herdeiros as coletavam livremente. 

Mas os campos passaram a ser pressionados, pois despertaram interesse também de 

pessoas “de fora” que queriam as flores, exigindo também proteção dos campos.  

Conforme nos explicaram, essa foi a forma que encontraram de reorganizar o uso 

de maneira que: “todos tivessem uma quantidade de flor parecida, pra não ter problema 

e também pra cuidar da flor e defender os campos”. Tal divisão também passou a ser 

referência para a localização da moradia da serra de forma mais distribuída na área e o 

conflito apontado, refere-se a um conflito intraclasse, que foi seguido de uma 

construção econômico-política de redistribuição interna do recurso-flor e autodefesa do 

grupo em relação ao externo. É produto, pois, do movimento contraditório do 

desenvolvimento capitalista no campo brasileiro. 

Na prática, essa forma de reorganizar o uso das terras comuns, cujo acesso se dá 

por todas as famílias herdeiras da comunidade – os descendentes diretos e seus cônjuges 

e filhos –, gera a distribuição dessa riqueza entre as famílias, além de propiciar maior 

controle conjunto da área por meio da distribuição das moradias nos campos (ranchos e 

lapas). Eles também circulam constantemente pela área cuidando dos rebanhos e 

“vigiando a serra”, como explicaram. Há, assim, uma estratégia econômica e política 

articuladas pela combinação gado-flor, sendo esses recursos acessados pela comunidade 

de herdeiros-parentes na área por eles territorializada, consideram que “os de fora” não 
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podem acessá-lo porque “não são herdeiros”. Mas abrem exceção: “às vezes tem uma 

família mais humilde da vizinhança que pede pra gente pra ‘panhá’ flor e a gente 

conversa e deixa porque eles precisam. Eles sobem e ‘panham’ onde a gente mostra pra 

eles que pode e fica tudo pra eles o que eles ‘panharem’. É pra ajudar eles mesmo”. 

Ao mesmo tempo, ao percorremos a área comum com os moradores, notadamente 

eles reconhecem e respeitam os costumes anteriores e atualizados de apropriação e uso 

dos recursos. Isso se expressa não somente no reconhecimento dessas divisões internas, 

como também no respeito às áreas de coleta de flores de cada família. Como também a 

ajuda mútua no cuidado dos animais e o livre caminhamento pelos campos que fazem 

com notável prazer e orgulho, contando histórias que se passaram em cada canto com 

riqueza de detalhes. Pelo caminho e durante a temporada de permanência nos campos, 

valem-se das fontes de água, alimentos e demais espécies da flora nativa segundo suas 

necessidades, sem qualquer restrição de acesso e uso entre si mesmos. 

Para garantir certa equidade desses recursos territorializados fizeram a divisão 

considerando tamanhos de área e produção de flores e valeram-se de limites físicos 

naturais (córregos, serras, etc.) para definir a área de domínio de cada família no interior 

das terras de uso comum. Isso se traduz na quantidade de flores que cada família tem 

anualmente para colher em seus campos, o que guarda semelhança. Ao mesmo tempo, o 

tamanho do rebanho de cada família tem variação, com relação direta não só ao que 

herdou de animais dos pais, como também da possibilidade de aquisição em função de 

acúmulo de dinheiro revertido em gado (tal qual descrevemos no capítulo anterior) e 

também capacidade da família de cuidar – braços para o trabalho. Identificamos idosos, 

por exemplo, que diminuíram drasticamente seus rebanhos ou passaram a criar com 

filhos já casados para viabilizar o trabalho exigido na lida com os animais.  

Por outro lado, há na prática uma taxa de lotação conhecida pelos criadores e 

praticada com vistas conservar as pastagens no longo prazo e que durante o trabalho de 

campo não estava sendo utilizada na sua totalidade. A esse respeito nos explicaram que 

“na combinação” deles a pastagem tem que ser para todos os “herdeiros”, porque todos 

têm direito de uso e que se chegar um momento em que os animais forem em 

quantidade superior à capacidade das pastagens: “quem tiver mais gado tem que tirar 

pra não prejudicar quem tem menos, não pode ser só pra uns”. Até então, consideram 

viável o uso segundo as necessidades das famílias, que inclui seus contextos internos, e 

já fizeram ajustes de diminuição dos animais dada a seca mais prolongada. 
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Dessa forma, o acesso e uso comum dessa porção da unidade territorial318 (a 

“serra”), excluídas as unidades familiares nas terras baixas, se dá por herdeiros-

parentes baseado em costumes, sendo que o pastoreio e coleta de plantas ornamentais 

nativas têm normas de apropriação específicas, que respondem às conjunturas interna e 

externa, com mecanismos de controle para que haja distribuição das riquezas e 

possibilidade de renda monetária para todas as famílias. O gado pasteja livremente nas 

terras de uso comum, já a coleta de flores ocorre em área definida internamente para 

cada herdeiro e sua família nuclear – operam laços de parentesco para acesso e uso das 

terras.  

As demais espécies da flora, sem finalidade comercial, são coletadas livremente 

pelas famílias daquela comunidade segundo suas necessidades. Em todos os casos há 

normas de uso relativas ao ciclo vegetativo para garantir longevidade dos recursos 

territorializados pelo grupo e há vigilância conjunta das terras comuns frente aos “de 

fora”, como nos explicou um morador: “gente de fora, muitas vezes da cidade, tem 

interesse nas coisas das nossas terras, mas não podem sair entrando e pegando, usando 

de qualquer jeito. Se for só pra passear na serra, não tem problema, mas é bom avisar, 

né?!”.  

Cabe destacar que há uma premissa de “respeito a quem zela daquela parte”, de 

forma que é recorrente avisar ao “dono” de determinada área que vai precisar usar seu 

rancho ou lapa, por exemplo. Ou seja, até mesmo o uso dos ranchos/lapas é 

compartilhado entre as famílias, o que inclui alimentos de seus quintais ou mesmo 

aqueles que estiverem em seu interior, havendo diferença em caso de travessias com 

prevalência de solidariedade, como nos explicou um morador:  

 

Se a pessoa tá passando e precisa arranchar no meu rancho, ela 
pode, sendo da comunidade ou de outro lugar. Pode inclusive 
entrar no rancho e usar o que tiver de alimento lá dentro, (...) 
café, açúcar, ou outra coisa, ele pode pegar e usar. Porque na 
serra é assim, um ajuda o outro que tá precisando, funciona 
assim.  

 

Lembrando que também não há cercas levantadas entre as terras de uso comum 

das comunidades vizinhas, todas localizadas sobre a serra, mas sim limites naturais que 

                                                           
318 Destaca-se que as terras de uso comum ocupam, aproximadamente, 90% da área total da comunidade. 

Ou seja, essa construção social é vital e majoritária na área ocupada pela família extensa. 
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utilizam como marcos/referências das fronteiras históricas que esses grupos de famílias 

extensas constituíram e não limites rígidos. 

 

 

O exercício do direito pelo uso e necessidade 

 

Algo a se destacar é que tal divisão recente no interior das terras de uso comum 

foi feita entre os herdeiros que permaneceram na comunidade, mas na lógica local todos 

os herdeiros (homens e mulheres) têm direito à herança. Assim, para resguardar o 

direito de quem se casou em outra comunidade (em geral mulheres que foram para a 

terra do noivo) e irmãos que migraram e podem voltar, mantêm a parte da terra onde 

está localizado o “rancho dos mais velhos”, ou seja, o local que era utilizado pelos 

genitores já falecidos, de livre acesso e uso de qualquer herdeiro ou herdeira a qualquer 

momento que precisarem. Dessa forma, na prática local, se uma herdeira que se casou e 

mudou-se para comunidade vizinha, ou um herdeiro que migrou e voltar para a 

comunidade quiserem coletar, poderão fazê-lo na área onde os pais tinham o rancho.  

Assim sendo, o local do “rancho” dos genitores tem um sentido de reverência aos 

ancestrais comuns, como também de garantia de acesso e uso por todos os seus 

descendentes. No caso de pais em idade avançada, os filhos coletam nas áreas da família 

sem necessariamente dividir internamente, mas a comunidade reconhece sua área. Além 

disso, há formas de ajuste entre aqueles herdeiros que ficaram na comunidade e aqueles 

que saíram e que podem “ter precisão de voltar” e devem ser acolhidos de forma 

permanente (não só pontualmente), o que implica em nova divisão das terras de uso 

comum para acolher o/a herdeiro/a que voltou, podendo incorrer em tensões. Isso 

significa dizer que, em relação às terras comuns, o uso prevalece sobre o direito, assim 

como a necessidade dos herdeiros.  

Há também a situação de parentes que migraram e enviaram recursos para irmão 

que ficou na terra e juntos “formaram rebanho” de gado, para um momento futuro que o 

herdeiro retorne a terra ancestral. Muito que migraram querem voltar para a comunidade 

na velhice e os que estão na terra atualmente consideram que se todos os herdeiros 

voltassem “ficaria apertado, mas teria que dar um jeito, porque têm direito” – ou seja, há 

também uma lógica demográfica operada pelos herdeiros segundo os recursos 

territorializados e seu uso em que os ciclos naturais são orientadores das práticas de 

manejo.  
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Essa lógica uso-necessidade também se confirmou com outra situação que ocorre 

no grupo. Em campo estivemos com uma herdeira de Pé-de-Serra que se casou com um 

noivo da comunidade vizinha. Ela nos explicou que desde que se casou, passou a coletar 

plantas ornamentais e criar gado com o marido nas terras da comunidade em que ela 

passou a viver. Mesmo depois de o marido ter falecido, ela teve o direito, dela e dos 

filhos, de continuar utilizando a área herdada pelo marido das terras comuns da 

comunidade, assim como da unidade familiar nas terras baixas, e assim o fazem até o 

momento. Mas ressaltou que ela também tem direito a usar a terra dos pais na sua 

comunidade de origem, Pé-de-Serra. Mas não o faz porque “não tem precisão” e deixa 

para “os irmãos que vivem lá cuidarem e usarem”. Porém visita a área “para matar a 

saudade de onde cresci” e considera, segundo o direito costumeiro que “se um dia 

precisar, posso usar porque sou herdeira”. 

Na prática local, somente ela e seus filhos poderiam utilizar a área dos pais dela 

nas terras de uso comum da comunidade de Pé-de-Serra – ou seja, aqui opera a 

descendência direta. Mas no entendimento dela e dos demais, isso não faz sentido, pois 

estão usando as terras da comunidade vizinha onde vivem e, portanto, não há 

necessidade, nesse caso, de valer-se do direito de uso da terra ancestral. Isso seria 

inclusive visto com preocupação ou mesmo como ganância.  

Outro aspecto a se destacar é que ela ter se tornou membro da comunidade de 

vizinha pelo casamento, isso a credenciou a ter acesso e uso das terras de uso comum 

dessa comunidade – aqui opera o parentesco, sendo seus filhos descendentes e ela viúva 

também herdeira do direito de uso da terra da nova família extensa que passou a 

compor. Cabe ressaltar que ela se casou de novo e seu atual marido pode acessar e usar 

as terras baixas e altas do antigo marido com ela e seus filhos, mesmo não sendo ele 

nascido nessa comunidade. Ainda que efetivamente, todos os casais que conhecemos 

são primos próximos ou parentes distantes nas redes de parentescos entre as 

comunidades vizinhas, são herdeiros pela descendência ou casamento. De toda forma, 

ele não é herdeiro direto, mas tem direito de uso pelo casamento com ela – viúva de um 

descendente ou filho desta comunidade. Portanto, a herança da terra se realiza, pois, 

pela descendência e casamento em que laços de parentesco são criados/organizados. 

No caso de moradores que permanecem na comunidade, sem laços considerados 

de parentesco, somente de localidade, podem ter acesso e uso através de seu trabalho 

junto com um parente-herdeiro com que viva. Mas não herdam esse direito permanente 

caso se desvinculem da família, pois, como nos explicou uma moradora: “não é 
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herdeiro, filho daqui”. Tal como visto no caso de um: “menino que a mãe abandonou, 

ela não era daqui, mas fiquei com dó e trouxe pra criar aqui”, como nos explicou uma 

moradora. Ele tem acesso e uso das terras e se credencia pelo trabalho enquanto viver 

com a família na comunidade. Mas não herda o direito à terra, como nos explicaram, 

porque não é herdeiro por filiação, nem por casamento. A não ser que venha a se casar 

na comunidade.  

Dessa forma, os costumes operam como forma de apropriação e uso da terra entre 

parentes-herdeiros com entendimento de utilizar segundo a necessidade de forma a 

garantir a reprodução social do grupo. Sendo que os filhos da terra “têm direito” de 

acesso e uso dos recursos territorializados pelo grupo ao longo do tempo. Efetivamente 

a terra é um patrimônio familiar indiviso/dividido internamente e propriedade da 

família extensa que tem no uso a efetivação do direito.  

Cabe destacar que as unidades familiares têm uma variação de tamanho dado o 

tamanho das famílias, ou seja, quantos filhos/famílias neolocais os pais acolheram 

passando a “dividir” as terras baixas. Já nas terras de uso comum, seria de se esperar 

que isso ocorresse em relação às “partes” segundo o número de filhos herdeiros, 

entretanto foi uma divisão orientada a partir dos ranchos dos genitores sem limites 

rígidos, tendo como referência tamanho semelhante e distribuição dos campos de flores 

entre os herdeiros da comunidade. Como efeito, o potencial de coleta das “partes” 

guarda semelhança entre os usuários atuais, como descrito acima, podendo vir a sofrer 

novas divisões para acolher aqueles herdeiros que retornarem. Além disso, para a 

criação do gado e coleta de demais espécies de usos variados o uso ocorre segundo as 

necessidades e normas internas de uso/manejo em qualquer parte onde ocorram. 

 

 

A terra de uso comum como forma de apropriação territorial baseada em costumes 

  

Ressalta-se que em mais de uma comunidade do “sertão” nos explicaram que 

antes da “flor ter preço, não precisava dividir os campos”, mas já operavam os laços de 

descendência e parentesco para acesso e uso dos campos para criação e gado e coleta 

variada. Ao mesmo tempo, conforme Pé-de-Serra nos permitiu aprofundar e 

compreender, o que opera não é o direito privado individual da terra, mas o direito de 

uso comum por herdeiros da terra em que prevalece o uso e a necessidade como 

parâmetro de acesso ao patrimônio de famílias extensas. 
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Portanto, a terra de uso comum, como apropriação territorial, na prática se traduz 

como uma forma/mecanismo de garantia de acesso e uso de recursos territorializados 

pelos membros do grupo definido como família, com laços de descendência e 

parentesco. Cujo uso é organizado a partir dos critérios construídos/atualizados ao 

longo do tempo com base na visão de mundo, nas práticas e conhecimentos que 

atravessa gerações. No atual contexto de Pé-de-Serra, ocorre o uso das pastagens 

conjuntamente pela família extensa e uma organização/divisão interna de distribuição 

do recurso que se transformou em “mercadoria” no âmbito da sociedade capitalista 

envolvente – com destaque a espécies que alcançam maior preço no mercado que foram 

efetivamente a base dessa atualização do costume. Essa transformação referenciou a 

atual divisão dos campos entre herdeiros na atualidade, visto que a coleta de outras 

espécies e o pastoreio são realizados livremente nessas terras considerando as normas 

de uso dos recursos.  

Ao mesmo tempo, a venda do excedente dos cultivos, de animais criados e de 

plantas ornamentais coletadas pelo trabalho de cada família significam a renda da 

terra319, sendo a última renda da terra monopolizada (quando relativa às espécies 

endêmicas). Portanto, essa divisão dos campos funciona como distribuição da riqueza-

flor entre os membros do grupo. Nesse sentido, há diferenças de normas no interior do 

grupo segundo a renda monetária que um recurso pode gerar, assim como a abundância 

das espécies e seus ciclos, sendo o acesso e uso autorizado aos parentes e herdeiros.  

De toda forma, os costumes operam com a noção de propriedade familiar com 

domínios estabelecidos entre: as unidades familiares, as frações das terras de uso 

comum e entre comunidades vizinhas, com aliança entre as mesmas para defender as 

terras de uso comum de cada uma. Opera, pois, os costumes para acesso, uso e 

transmissão de direitos e deveres entre os parentes-herdeiros em relação ao patrimônio 

familiar que a terra representa., em que o uso da terra se sobressai como forma de 

conferir domínio de determinada porção, o que se destaca sobre os parentes que 

migraram ou que permaneceram, bem como a ajuda na proteção/manutenção das terras 

familiares e comuns, aspectos caros ao grupo na atualização dos costumes.  

Portanto, as terras de uso comum são aquelas consideradas como propriedade 

comum da família extensa, onde os costumes que informam as práticas sociais de seu 

acesso, uso e transmissão de direito se diferenciam daqueles relativos aos das unidades 

                                                           
319 Renda camponesa da terra conforme proposto por Oliveira (2007). 
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familiares das famílias nucleares. Tais costumes estão alicerçados na filiação e 

casamento formando laços de parentesco de famílias extensas de herdeiros-

proprietários dessas terras de uso comum que é ao mesmo tempo terra de morada e de 

trabalho. 

 

 

As normas de apropriação e uso dos recursos territorializados – costumes e propriedade 

 

Nas unidades familiares, o que estiver nela contido é entendido como de 

propriedade daquela família – terras, benfeitorias, instrumentos de 

trabalho/equipamentos, cultivos e animais de criação. Já nas terras de uso comum, há 

divisão e maior controle familiar sobre as flores, sendo que os demais recursos são 

usados em comum segundo as necessidades e as normas de uso devem ser consideradas 

– há aí relações de reciprocidade que orientam direitos e deveres no grupo, incluindo 

beneficiamento de produtos agrícolas (moinho de milho e farinha de mandioca). Caso 

não sejam, ocorrem críticas e mesmo intervenção/sanção, em geral, dos mais velhos 

para evitar/corrigir o que for considerado abuso.  

Basicamente essas normas foram e são construídas a partir dos recursos da 

biodiversidade, considerando suas características, visando garantir sua longevidade. Há 

critérios diferenciados de acesso e uso entre a propriedade das unidades familiares e das 

terras de uso comum. Consequentemente, os recursos da biodiversidade contidos nessas 

terras também têm costumes diferenciados de direito de acesso e uso. 

Alguns recursos não são considerados de propriedade da comunidade, mesmo 

estando nas terras sob seu domínio, mas são entendidas como de seu direito de uso e 

responsabilidade de conservação. Como descrito, a água não é entendida como 

propriedade e a terra é entendida como propriedade de seus parentes-herdeiros com 

padrões de casamento e herança que assegurem sua manutenção no grupo. Animais 

silvestres e recursos minerais também não são entendidos como propriedade da 

comunidade, mas buscam ter controle sobre suas terras expulsando os “de fora” que 

venham por tais interesses, por considerarem que abusam ou usam de forma inadequada 

e representarem risco à integridade das suas terras e recursos nela contidos que devem 

ser priorizados à comunidade.  

Em relação à coleta vegetal, seu acesso e uso da flora nativa ocorrem no interior 

da unidade territorial da comunidade, regido pelos costumes e as práticas de 
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coleta/manejo conjugam: onde encontrar, quando coletar, como coletar e quanto coletar 

de cada espécie, de forma a garantir sua conservação. O manejo é baseado nos 

conhecimentos associados, considerando o ciclo lunar - que guardam compreensão dos 

ciclos naturais das espécies e da taxa de coleta, garantindo renovação/continuidade de 

cada espécie com vistas à garantia de sua continuidade para uso das 

famílias/comunidades. 

 Tal manejo define normas de uso, como construção social do uso do recurso, que 

variam no tempo/espaço segundo os contextos internos e externos e variações 

ambientais, ou seja, ajustes ocorrem segundo a realidade concreta como adversidades de 

clima ou também de conflitos territoriais. Além disso, a noção de propriedade, ou não, 

atravessa o acesso e uso dos recursos territorializados pelo grupo. Assim a flora não é 

exatamente entendida como propriedade, vista que é dádiva da natureza. Ainda sim seu 

acesso e uso pode ser livre para a comunidade ou de direito da família que está como 

proprietária daquela porção de terra segundo a organização interna feita pelo grupo - 

tanto de unidades familiares como de partes das terras comuns. 

A coleta de frutos nativos comestíveis é livre mesmo dentro das unidades 

familiares e também nas terras de uso comum. Quem estiver passando pode colher, seja 

de dentro ou de fora da comunidade – desde que estejam maduros. As matas, nas terras 

de uso comum são consideradas essenciais à manutenção de água, sendo, em geral 

preservadas e protegidas do fogo usado na renovação dos campos de flores e pastagens. 

São entendidas como algo da comunidade que estão sob cuidado de determinada família 

que deve delas zelar, não pode desmatá-las, pois as matas são sinônimo de água e de 

vida também à fauna. 

No caso de lenha e madeiras para construção de casas e benfeitorias locais, em 

geral isso se dá sobremaneira nas terras baixas, sendo considerados de direito de uso da 

família que detém aquela unidade familiar e se alguém quiser “pede pra família dona 

daquela terra”. A madeira tem maior observância do grupo, sendo mais escassa e ciclo 

vegetativo mais longo, sendo em geral priorizado seu uso à família. Nesse caso também, 

entendem que as matas que estão nas unidades familiares têm importância para a 

comunidade. Assim sendo, seu uso pela família deve ser de forma a conservá-la e há 

observância da comunidade, podendo correr sanções em caso das normas costumeiras 

serem desrespeitadas.  

Nas terras de uso comum, lenha e madeiras são entendidas como de direito de uso 

da família extensa, ocorre também livre coleta de plantas medicinais, óleos, fibras, entre 
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outros, por herdeiros-parentes. A coleta é livre, mas são de acesso e uso da comunidade 

de parentes-herdeiros considerando o ciclo vegetativo e lunar para colheita/manejo, bem 

como práticas que não danifiquem a planta (tronco, raízes, folhas, etc.), pode ser doado 

a um membro de comunidade vizinha ou visitante: “mas tem que pedir ou avisar pra 

alguém daqui que vai pegar, tem que ter respeito, né?!”.  

Para as plantas ornamentais com preço comercial, sobretudo flores, são 

consideradas de direito de uso da família que tem domínio sobre aquela “parte” da terra 

pelo uso que dela faz a partir da divisão feita recentemente. Mas a coleta deve ser feita 

observando seu ciclo e com os devidos cuidados de não arrancar as raízes, para garantir 

longevidade, além de deixar o “restolho” para nascimento de novas plantas.  

Já os campos de pastagens, são usados pelos proprietários de gado de forma 

conjunta, sem cercas, pelos parentes-herdeiros daquela comunidade. Sendo que a taxa 

de lotação de animais é conhecida por todos e deve ser respeitada para garantir 

regeneração das gramíneas nativas, ou manutenção do recurso pastagem. Assim a lógica 

de propriedade opera sobre os animais, não sobre as plantas, mas o acesso aos campos é 

consentido aos parentes-herdeiros da propriedade comum. 

De forma que, a noção de propriedade incide sobre a terra que está sob domínio 

do grupo com efeito sobre seus recursos com critérios de maior ou menos restrição que 

devem ser respeitados pelo grupo e pelos vizinhos considerando: localização, 

abundância e também riqueza com preço de mercado ou não. A noção de propriedade é 

acionada, sobretudo, para reafirmar o direito de uso da família extensa sobre aquela 

fração do território em face dos “de fora”; já internamente, é acionada para organizar o 

direito de uso do patrimônio familiar indiviso com tudo que envolve, mas há fluxo de 

coisas e pessoas entre as unidades familiares, baseado nas relações de reciprocidade e 

solidariedade.  

Ao mesmo tempo, o grupo lida internamente com duas dimensões de domínio – 

familiar e comum -, cujo direito costumeiro de apropriação dos recursos 

territorializados tem variações segundo a noção de propriedade e conjuntura incidente 

sobre o cruzamento terra-família-distribuição de riquezas. Já as normas de uso são 

observadas pelo grupo dentro e fora da unidade familiar. Pois o indivíduo está 

submetido aos costumes da comunidade, portanto às suas normas costumeiras de 

acesso, uso e manejo. Ou seja, há relações de parentesco e reciprocidade que ancoram 

as práticas costumeiras baseada na visão de mundo do grupo.  
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Um exemplo vivenciado em campo demonstrou como isso opera: a crítica à 

indivíduos que usaram pesticidas agrícolas considerado por eles nocivos à saúde 

humana e da terra e água. Isso vai sendo repetido até que cesse o uso, podendo lançar 

mão de uma “conversa” protagonizada por membro mais velho da comunidade para 

“aconselhar”. Em casos extremos em que todo recurso interno já se esgotou, pode 

ocorrer denúncias à policiais como forma de sanção e controle, valendo-se, portanto, de 

recurso externo. Há, pois, um entendimento das famílias de que esses recursos são para 

uso próprio da comunidade – no âmbito da terra e recursos envolvidos – como 

patrimônio daquele grupo, devendo ser protegido. Há, portanto, além das práticas 

produtivas de com vistas à manutenção dos recursos, o exercício de defesa e controle 

político-econômico desses recursos vitais à reprodução sociocultural das famílias. 

Ao mesmo tempo, essa reciprocidade e redes de parentesco também ocorrem 

entre as comunidades vizinhas, de forma que ao mesmo tempo em que a noção de 

propriedade limita acesso e uso dos recursos territorializados pela comunidade, são 

também atravessados pela solidariedade entre comunidades. Assim ocorrem trocas e 

doações de plantas nativas para usos diversos, sementes agrícolas (agronômicas e 

botânicas) e raças de animais entre as comunidades, garantido vitalidade à reprodução 

social dos grupos/comunidades baseadas nos ciclos e fluxos naturais. Ocorrem ainda 

doações trocas de alimentos dentro e entre comunidades e mesmo ajuda financeira e de 

outras naturezas se for necessário. Há, portanto redes de sociabilidade e de solidariedade 

que atravessam a propriedade familiar e comum dessas comunidades camponesas em 

torno dos meios de produção. 

 

 

A organização do trabalho e as relações sociais de produção 

 

Em geral, o trabalho é realizado nas unidades familiares pela família que nela 

vive. O mesmo se estende para as terras de uso comum, mas aqui pais e filhos, de mais 

de uma família nuclear, podem se unir para coleta e criação em ajuda mútua, ou 

reciprocidade. Normalmente, pais e filhos, muitas vezes já casados, realizam 

conjuntamente o trabalho nas terras de uso comum. O trabalho pode recrutar todos os 

membros da família e é organizado em seu interior variando seus contextos internos e 

externos. 
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Geralmente, as mulheres têm maior tempo dedicado ao trabalho nos quintais, 

roçados e criação de animais de pequeno porte, além do cuidado com os filhos, bem 

como o preparo de alimentos e com a casa. Entretanto, isso não significa, que sejam 

responsabilidades exclusivas delas, podendo haver trabalho conjunto da família nessas 

atividades a depender do contexto e necessidade de maior esforço, como construção e 

manutenção de benfeitorias e cultivo ou capina dos roçados. Os filhos são socializados 

no mundo do trabalho na companhia dos pais.  

Identificamos maior presença de homens colhendo flores e manejando o gado na 

serra, visto a permanência das mulheres nas comunidades com os filhos em idade 

escolar, podendo seguir juntos para as terras altas nos finais de semana e nas 

férias/feriados escolares. Cabe destacar que, embora seja recorrente ver homens, jovens 

e adultos, manejando o gado na serra, também há mulheres que manejam o rebanho 

familiar, sobretudo quando estão próximos de casa, desde ordenha à cura, bem como 

produção de queijos – tarefa essa que também pode ser realizada por homens.  

A iniciação do trabalho nos campos também se dá por volta dos sete ou oito anos 

de idade, onde o lúdico e a iniciação gradual do trabalho se encontram. Isso se dá 

sempre acompanhado dos pais e avós somente assumindo responsabilidades, 

efetivamente, quando maiores. De forma que a coleta de flores é uma forma de 

socialização da criança no mundo do trabalho e envolve aprendizados variados – visto 

que a vivência na serra envolve diferentes atividades, ambientes, épocas, ritmos, ritos, 

sabores, odores, etc. Muitas vezes é o momento em que também passam a cuidar com 

os pais mais diretamente dos animais que ganharam de pais e padrinhos para iniciar seu 

rebanho – prática comum na comunidade. Junto com o trabalho vem, em seguida, o 

aprendizado da economia por meio do acesso à renda das flores e formação do 

rebanho/poupança que seguirá com o/a jovem após se casar - assim como mudas e 

sementes para formar seu quintal e roçado. 

Há na comunidade práticas de reciprocidade também no trabalho, como troca de 

serviços. Em campo vimos essa prática nas terras de uso comum entre irmãos: “ele tá 

me ajudando a colher a flor daqui e eu vou ajudar ele na parte dele. Assim a gente se 

ajuda”. Isso se aproxima da troca de serviço, visto que o tempo gasto em um ou outro 

local pode variar, sendo as áreas de tamanho semelhante. É recorrente a ajuda mútua 

entre irmãos também no cuidado do gado na serra, em que “quem estiver na serra, ajuda 

a olhar o gado do outro”. Os proprietários inclusive se revezam nesse deslocamento de 

subir a serra em diferentes momentos para cuidar dos animais – levar sal mineral e curar 
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animais eventualmente, pois o rebanho demanda monitoramento permanente no tempo 

em que estão pastejando nos campos nativos. 

Ocorrem ainda mutirões para os festejos religiosos, construção de casas e silagem 

de gramíneas para o gado. Além disso, pode ocorrer parceria entre irmãos na formação 

de rebanhos, como o caso daqueles que migraram ou mesmo que estão na comunidade 

ou que pela idade ou saúde debilitada não têm como fazer o manejo do rebanho. Nesse 

caso criam em parceria em que a pessoa compra os animais e assume parte dos insumos 

necessários (como vacinas) que ficam sob os cuidados do irmão. Em geral, o irmão 

assume os cuidados e fica com metade das crias que sobrevivem, a outra metade fica 

para o que investiu na compra dos animais. Pode ocorrer também parceria entre as 

famílias no cultivo de roçados, em que a família proprietária daquela área prepara a 

terra e dá as sementes, os parentes não-proprietários da parcela cultivam e capinam e 

depois dividem metade da produção para cada uma das duas partes envolvidas. 

Explicaram-nos que quando a flor estava com preço mais elevado, realizavam 

parceria também com membros de outras comunidades que não são herdeiros da serra, 

tal qual as comunidades vizinhas/limítrofes – visto que na época da colheita já estão 

ocupados com seus campos de flores. Ou seja, vizinhos que não eram necessariamente 

parentes distantes, mas “gente conhecida”. Nesse caso, a parceria se dava somente para 

coleta das flores e o herdeiro-proprietário de determinado campo oferecia a hospedagem 

no seu rancho e a alimentação aos coletores. Em troca dividiam metade das flores 

coletadas entre o coletor e o herdeiro do campo – que em geral também colhia junto. 

Isso, segundo eles só foi viável quando “a flor”, uma das espécies de ocorrência, chegou 

a R$30,00/kg, nos anos 1980. Consideram que isso não se viabilizava para todos os 

demais produtos coletados que recebem baixos preços no mercado de plantas 

ornamentais. Para roças e criação de animais isso também não é utilizado, somente a 

família nuclear trabalha podendo valer-se das relações de reciprocidade internas à 

comunidade.  

Essa prática vai ao encontro ao observado em outros grupos camponeses de 

contratação temporária de trabalho externo no momento de grandes colheitas (SHANIN, 

sdp), mas no caso ocorria nas terras de uso comum para o recurso-flor, ocorrendo 

extração da renda da terra. Cabe destacar que para os membros da comunidade subir aos 

campos para a coleta de flores exige esforço considerável – dada a distância e o trabalho 

envolvido, bem como escoamento via animais de carga. Portanto, dedicam-se mais 

àquelas espécies de maior preço comercial, que têm ampla ocorrência em suas terras 



351 
   

comuns. Já aquelas de baixo preço, em geral, não são coletadas, somente se houver 

demanda clara e “o preço compensar”. Como também ocorrem anos em que os 

membros de uma determinada família nuclear não coletam dado seu contexto interno, 

como adoecimento de algum membro ou ausência de “braços” dada à ausência dos 

filhos pela razão que seja. A conjuntura externa de perseguição dos gestores do parque 

nacional sobreposto a suas terras comuns, em anos recentes, também já dificultou a 

coleta. 

Dessa forma, há reciprocidade entre os parentes-herdeiros e o trabalho se realiza 

pela família nuclear contando com solidariedade da família extensa/comunidade. Os 

indivíduos trabalham em família e gozam dos frutos do trabalho familiar do núcleo a 

qual pertencem, em que pese o papel das relações sociais de reciprocidade para a 

transformação da matéria pelo trabalho humano de produção. Destaca-se que nas 

famílias com as quais interagimos no trabalho de campo, as decisões sobre o destino das 

rendas/dinheiro obtido pela venda de produtos se dava de forma conjunta considerando 

as necessidades da família (como alimento complementar, conta de luz, etc.), a 

educação dos filhos (cadernos, materiais, etc.) e suas demandas de consumo (como 

telefones celulares, roupas, etc.). 

Há ainda um trabalho de proteção das nascentes de água (com manejo que inclui 

aceiros) e também dos campos em relação aos “de fora”. Esse trabalho garante água e a 

terra comum em si para a comunidade, sendo realizado pelo somatório dos esforços 

familiares feitos e pela realização conjunta do manejo e dos enfrentamentos de defesa 

das terras comuns frente aos interesses externos à comunidade. Dessa forma, é um 

trabalho da família extensa, em que todos gozam do seu resultado – água e terra para 

uso da comunidade familiar extensa. 

São, portanto, famílias que trabalham suas terras – familiares e comuns - e 

realizam a produção através do trabalho familiar nuclear conjugado ao trabalho familiar 

extenso, sob bases de relações sociais de reciprocidades, consideradas essenciais por 

viabilizarem a reprodução social. Ou seja, há uma dualidade complementar trabalho 

família nuclear/família extensa que viabiliza a reprodução social do grupo, ainda que 

prevaleça sua organização a partir da família nuclear, e não o contrário.  

Há prioridade da produção para o consumo familiar e ocorre venda/trocas/doação 

do seu excedente dentro e fora da comunidade, ou ajuda econômica mútua. Ao mesmo 

tempo, as terras de uso comum não são apenas suplementares às unidades familiares. 

Pois nela também ocorrem cultivos e mesmo moradia durante parte do ano. Na lógica 
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de reprodução social desse grupo, “terras altas” e “terras baixas” se complementam 

podendo ambas ser áreas de cultivo, coleta e criação de animais e segundo a conjuntura 

garantem elasticidade às estratégias agroalimentares e econômicas construídas pelo 

grupo.  

 

 

Transformações e resistências nas terras de uso comum na história agrária recente – a 

territorialização do capital e a monopolização do território 

 

As dinâmicas internas de manutenção do patrimônio familiar 

 

Em campo, identificamos também duas práticas de manutenção das terras na 

família extensa – a venda da posse de determinada porção entre primos e o esforço de 

seus membros para “comprar” de um parente que quer vender o direito de uso de 

determinada porção de terra quando surge um interessado “comprador de fora”.  

No primeiro caso, ocorre uma transação entre parentes cuja base do preço da 

transação está ancorada no trabalho nela feito (roçados, quintais, pastagem, etc.), como 

também benfeitorias, tamanho e fertilidade natural são consideradas para o caso de 

terras de cultura. Há atualmente preocupação de que tal transação entre parentes seja 

registrada em cartório para “oficialização”. Isso vai ao encontro ao observado por 

Woortmann (1994) em outros grupos camponeses transações comerciais internas entre 

parentes como forma de retribuir o trabalho feito em determinada porção de terra e com 

vistas a manter o patrimônio indiviso da família. Há que se ressaltar que nas terras de 

uso comum há “ranchos” com quintais e identificamos alguns casos em que essa porção 

foi também fruto de troca entre herdeiros. De forma que a área rancho-quintal também 

pode ser considerada posse entre herdeiros passível de troca entre os mesmos. 

No segundo caso, efetivamente há uma preocupação de que o patrimônio da 

família seja mantido e por isso, caso alguém queira vender direito de uso, evitam que 

seja para um “de fora”, buscam meios de que um parente consiga comprar. Haveria aí o 

parentesco como condição para relações econômicas, como essas transações de terras 

internas. Isso foi considerado por Woortmann (1994) para quem a propriedade é um 

bem social intimamente associado ao princípio da descendência e sucessão – o que é 

expresso pela indivisão de terras, pois a família é também seu patrimônio, o que não é 

apenas uma materialidade e sim igualmente uma sacralidade. 
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Nesse sentido Woortmann (1994) ressaltou que a noção de patrimônio, no 

universo camponês, é distinta daquela de propriedade individual mercantil, uma que vez 

que a terra não é para o campesinato um bem imóvel. Dessa forma, a terra é: parte de 

uma ordem moral; mais do que objeto de trabalho, ela é condição de realização do 

sujeito trabalhador; mais do que propriedade mercantil, ela é patrimônio de um “tronco” 

ou de um “sítio”, ou seja, de uma linhagem. A terra expressa a família e a hierarquia320. 

A terra 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 

família321. 

Por outro lado, como visto a transformação da flor em “mercadoria” gerou 

mudanças na apropriação deste recurso e como a comunidade respondeu a tal 

transformação atualizando na lógica das terras de uso comum. Ao mesmo tempo ocorre 

a monopolização do território322, que na flor significa a extração da renda da terra pelo 

capital mercantil que define preços e pode gerar demanda de certos tipos e volumes a 

serem coletados dessas mercadorias comercializadas majoritariamente no mercado 

externo por quatro empresas. Em relação ao gado, este também é vendido, ocorrendo 

extração da renda da terra pelo capital comercial, mas boa parte é usado na alimentação 

e mantida como “poupança” e patrimônio da família. O mesmo ocorre para a produção 

e alimentos que a maior parte permanece para consumo da família, e um excedente vai à 

comercialização, troca e doação. 

Numa outra perspectiva há tensões que incidem tanto nas unidades familiares 

como nas terras de uso comum e dizem respeito à territorialização do capital e sua face 

oposta complementar na acumulação primitiva, a proteção integral da natureza por meio 

                                                           
320 Segundo Woortmann (1994), no Sitio, unidade social básica analisada pela autora, a terra era o 

domínio do parentesco no duplo sentido: era onde se reproduziam as relações de parentesco e era área 
sobre a qual se exerciam a dominância do parentesco. Assim, era uma unidade criada e recriada pela 
memória, onde genealogia se fundia com a história-mito fundante da identidade. A terra pertencia ao 
parentesco e não era uma comunidade corporativa como a descrita de Wolf. Cada família tinha sua 
parcela de terra, não havia pagamento de imposto, etc. Só se tinha acesso à terra através do parentesco, 
o que significava fundamentalmente a descendência e a realização do casamento “prescritivo”. Se na 
situação estudada, a terra era do Sítio, entre os colonos do Sul, era da casa, enquanto pessoa moral, mais 
que do indivíduo. Em diálogo com Mauss, a autora afirmou que terra é, ao mesmo tempo, um pouco 
coisa, um pouco pessoa; e as pessoas um pouco coisa do Sitio e da casa. 

321 Para a autora, essa matriz ideológica pode ser vinda 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 
tradições eram patrilineares, o que se observa no campesinato ocidental atual. Sob o cristianismo, outra 
“família” e outro “pai” se impusera: a Igreja e o Papa, sendo os antepassados mortos cultuados no 
território da Igreja, o cemitério, ao invés de o serem no lares. Mas tais aspectos devem ser observados 
nas tradições camponesas (WOORTMANN, 1994, p.312, 313). 

322 OLIVEIRA (2016). 
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de parques naturais. O que cabe destacar aqui, a partir do trabalho de campo, é que se há 

um habitus que permite a realização dos costumes entre os membros de uma 

comunidade, há também um campo de forças, no sentido definido por Bourdieu, que se 

explicitou quando um herdeiro considerou a possibilidade de “vender” sua terra de 

unidade familiar – ou sua posse no direito oficial – para terceiros, no caso uma empresa 

mineradora. Os familiares pressionaram o indivíduo fazendo-o repensar a venda da terra 

patrimônio da família. Aqui dois aspectos destacam-se: seria venda da posse dentro de 

um título sem formal de partilha, o que não é tão interessante para o comprador que não 

acessa o título, mas permite a exploração do direito minerário em questão; há no 

costume local uma prevalência do conjunto sobre o indivíduo, gerando tensões e ao 

mesmo tempo controle.   

Os herdeiros-parentes não pararam por aí e denunciaram o fato ao Ministério 

Público Federal, valendo-se no caso, de serem membros de comunidade tradicional 

reconhecida oficialmente pelo Estado323 e há normas que exigem consulta livre, prévia e 

informada a esses grupos em caso de interferência em suas terras e modo de vida, como 

determina a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Ou seja, valeram-se 

de mecanismo jurídico formulado pela sociedade na qual estão inseridos para 

protegerem o patrimônio familiar. Embora a venda de posse devidamente reconhecida 

pelo Estado seja legal no país, tal negociação pode criar dificuldades para a empresa, 

que no caso foi instada pelo Ministério Público Federal a apresentar toda a 

documentação de que está cumprindo as exigências legais da atividade e que tem 

consentimento da comunidade para tal. Isso paralisou, pelo menos por ora, a ação da 

empresa que pode, no entanto, ser retoamda a qualquer momento.  

Cabe ressaltar que o grande elemento acionado aglutinador de forças dentro e fora 

dessa comunidade em relação à mineração foi o risco de perda da água. Comunidades 

vizinhas também aderiram ao abaixo-assinado protagonizado pela comunidade de Pé-

de-Serra, que teve como argumento central a alegação de que a atividade minerária 

colocaria em risco as nascentes de água que nascem nessa área e alimentam o rio que 

chega até suas casas. Esse documento foi também entregue ao Ministério Público 

Federal. 
                                                           
323 Foram reconhecidas como “comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas”, via luta conjunta, 

através da CODECEX, com assentos nos conselhos correlatos na instância federal e estadual que prevê 
políticas específicas para tais grupos. No caso estadual, não se trata de decreto revogável pelo 
presidente, mas de lei, e houve emissão de certidão como comunidade tradicional do Estado de Minas 
Gerais, em 2018, que prevê proteção a esses grupos, inclusive que eles sejam obrigatoriamente ouvidos, 
quando incidirem interesses privados sobre suas terras ou impactos às suas vidas. 
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Ao mesmo tempo, esse fato demonstrou as forças internas e os mecanismos 

acionados em defesa das terras da comunidade, patrimônio familiar. Há uma dualidade 

família nuclear/ família extensa que se dá de forma articulada, complementar e 

contraditória no acesso e controle dos recursos territorializados pelo grupo. Isso se 

expressa também na forma que operam a noção de propriedade familiar nuclear e 

familiar extensa, que se articulam e se interpõem uma sobre a outra na apropriação das 

riquezas territorializadas, sobretudo nas terras de uso comum. Para conter 

comportamentos considerados de risco para a manutenção do patrimônio familiar, além 

de órgãos externos, os mecanismos internos também podem ser acionados como forma 

de controle do grupo sobre seus membros e suas terras com tudo nela contidos. 

 

 

A dualidade exploração/proteção da natureza na territorialização do capital e as lutas 

socioterritoriais 

 

Dentre as transformações recentes, desde a segunda metade do século XX, as 

famílias relataram em detalhes que sofreram “grilagem” de suas terras baixas, com uso 

de violência contra seus ancestrais. Como consequência, perderam boa parte das terras 

na parte do “baixio” no sopé da serra, onde se instalaram fazendas/empresas de pecuária 

de gado bovino para corte e produção de carvão vegetal, com amplo desmatamento do 

cerrado. Conseguiram, entretanto, manter as terras na serra, onde estão localizadas as 

terras de uso comum.  

Os moradores consideram que esse processo, de perda de parte das terras, levou a 

comunidade a lidar com desafios para “caber” todas as famílias nas terras baixas, 

tornando as terras altas ainda mais vitais para sua reprodução social do grupo. Ressalte-

se que em 2017, as famílias resistiram à tentativa de fazendeiros latifundiários de 

levarem seu rebanho de gado bovino para a serra, nas terras da comunidade, dada a seca 

prolongada. Tal processo exigiu, novamente, resistência por parte da comunidade, que 

conseguiu evitar tal pressão. 

Por outro lado, desde 2002 foi criado um parque nacional sobreposto às terras de 

uso comum, sem a realização de consulta pública prévia, conforme exigido por lei. 

Desde então, as famílias de Pé-de-Serra, e também comunidades vizinhas, vivem, 

constantemente, tensionadas por disputas territoriais com o órgão federal gestor da UC. 

Além de não terem sido previamente informados sobre a criação e os limites da 
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unidade, muito menos sobre seus direitos, na sua implantação, a partir de 2007, as 

comunidades atingidas foram violentamente reprimidas (com a queima de suas 

moradas/ranchos na serra, retirada do gado da área, multas ambientais pelas práticas de 

uso tradicional, prisões como criminosos ambientais e a restrição ao seu direito de ir e 

vir), com vista a expulsá-los da área delimitada, sem considerá-los como sujeitos de 

direitos sobre tais terras324.  

Segundo os relatos dos moradores, esse foi um processo levou ao adoecimento e 

até a morte de pessoas idosas, que não suportaram tamanha violência, tendo destacado 

que até mesmo crianças foram duramente abordadas por agentes ambientais, quando 

estavam a cavalo nos caminhos da serra, o que gerou revolta e marcou profundamente a 

comunidade. Nas considerações do órgão ambiental estatal, a área do parque trata-se de 

terra pública e só teria direito à indenização quem detivesse título ou documento oficial 

de posse individual da propriedade familiar, o que não necessariamente é a realidade 

dessas famílias, devido o contexto fundiário brasileiro. 

Como reação a esse processo, os moradores de Pé-de-Serra se organizaram e 

“retomaram” suas terras de uso comum, como também passaram a interagir com outras 

comunidades atingidas pela criação desta unidade, a partir de 2010, num processo que 

levou o surgimento da Comissão em Defesa das Comunidades Extrativistas - 

Apanhadoras de Flores (CODECEX). Passaram, portanto, à luta política de forma 

articulada envolvendo diferentes localidades/comunidades, de distintos municípios, 

tendo por pleito principal o reconhecimento dos seus direitos de continuidade de uso das 

terras comuns.  

Desde então, realizaram atos políticos em municípios para dar visibilidade a 

situação e buscaram alianças com movimentos sociais com lutas afins, participando de 

formação em direitos constitucionais e ações políticas nas dimensões estadual e 

nacional. As dezenas de comunidade atingidas demandaram o reconhecimento dos seus 

direitos de uso das “terras tradicionalmente ocupadas”, conforme consta da Constituição 

Federal, e propuseram a recategorização do parque para uma unidade de conservação de 

uso sustentável.  

Baseando-se na legislação e no reconhecimento das mesmas como comunidade 

tradicional, em 2017, o Ministério Público Federal expediu recomendação, ao ICMBio, 

para que, respeitasse e garantisse o uso tradicional dessas terras pelas comunidades 

                                                           
324 Para maiores detalhes, ver Monteiro (2011). 
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apanhadoras de flores sempre-vivas atingidas pela criação do parque (incluindo Pé-de-

Serra), cancelasse os autos de infração aplicados devido a coleta de flores em seu 

interior e recategorizasse a unidade. Até o momento de finalização dessa pesquisa, as 

recomendações não haviam sido concretizadas.  

No atual contexto, essa UC tornou-se objeto de “compensação ambiental” de 

empreendimentos capitalistas, impondo novas tensões. Segundo o atual Código 

Florestal (2012), os empreendimentos podem fazer a compensação ambiental da 

degradação causada pela exploração econômica em unidades de conservação, com uso 

de averbação de reserva legal, por exemplo, em áreas dentro dessas unidades, e, em 

seguida, os empreendedores podem proceder a doação da terra para o Estado. Além 

disso, a Lei 13.668/2018325 também permitiu ao ICMBio, que crie um fundo privado 

para gerir recursos provenientes de crimes ambientais para fins de “compensação 

ambiental”. Tais fundos poderão ser utilizados para fins de regularização fundiária das 

unidades de conservação, ou seja, para comprar terras ditas privadas localizadas no 

interior dessas unidades para serem passadas ao patrimônio da União.  

Por esse mecanismo da “compensação” ambiental, essas terras passaram a 

despertar o interesse privado e podem ter melhores preços no mercado de terras, além 

de ir ao encontro do objetivo de regularização fundiária do parque pelo órgão gestor. 

Nesse sentido, a facilitação da comercialização das terras pode ocorrer tal como nos 

relatou uma moradora: “fui procurada em outubro do ano passado por uma empresa que 

queria comprar minha posse dentro do parque nacional e disse que era pra compensar o 

problema ambiental deles. (...) Ele me disse que quem passou meu contato pra ele foi o 

pessoal do parque, do ICMBio”.  

Ao mesmo tempo, a “regularização fundiária” dos imóveis também coloca em 

risco as terras comuns dessas comunidades, como é o caso da comunidade Pé-de-Serra, 

                                                           
325 A Lei federal 13.668, de 28 de maio de 2018: dispões sobre a destinação e a aplicação dos recursos de 

compensação ambiental: “Art. 14-A . Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição 
financeira oficial, dispensada a licitação, para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com 
recursos oriundos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, destinados às unidades de conservação instituídas pela União. § 1º A instituição financeira oficial 
de que trata o caput deste artigo será responsável pela execução, direta ou indireta, e pela gestão 
centralizada dos recursos de compensação ambiental destinados às unidades de conservação instituídas 
pela União e poderá, para a execução indireta, firmar contrato com instituições financeiras oficiais 
regionais. § 2º O depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador desonera o empreendedor das 
obrigações relacionadas à compensação ambiental. § 3º A instituição financeira oficial de que trata o 
caput deste artigo fica autorizada a promover as desapropriações dos imóveis privados indicados pelo 
Instituto Chico Mendes que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos de 
compensação ambiental” (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13668.htm, acesso em abril de 2019). 
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em que uma empresa declarou ao INCRA, em seu processo de “certificação fundiária”, 

que tem terras dentro dessa unidade de conservação, contando com deferimento pelo 

ICMBio para tal326. Cabe destacar que, uma vez declarado ao INCRA, o mesmo 

demanda confirmação cartorial da titularidade da terra, o que ainda não havia sido feito 

no Sistema de Gestão Fundiária do órgão, quando da realização desta pesquisa. Além 

disso, essa mesma área foi declarada pela empresa no Cadastro Ambiental Rural327, 

conforme averbado nas matrículas do imóvel328. Ocorre que, segundo os moradores, tais 

terras estão sobrepostas às terras comuns da comunidade Pé-de-Serra, baseado no uso 

que dela fazem há gerações. 

Deve-se destacar que a averbação do CAR, no interior de UCs, viabiliza, também, 

a chamada “adequação ambiental” das empresas capitalistas, sendo uma autodeclaração 

que condiciona a liberação de créditos agrícolas de origem governamental, portanto 

torna-se importante à agricultura capitalista. Isso por si só pode ser usado como “selos 

verdes”, ou como “responsabilidade socioambiental empresarial”, que agrega maior 

preço a tais produtos no mercado, permitindo aumento de ganhos a tais empresas.  
                                                           
326 SIGEF (INCRA): “Justificativa: Considerando a Lei 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. Considerando a norma de execução 107/2013 do 
INCRA que regulamenta o procedimento de certificação da poligonal objeto de memorial descritivo de 
imóveis rurais. O imóvel analisado é tratado no processo número 02001.001804/2003-01 junto ao 
ICMBio. Na análise do polígono do imóvel e observou-se que o mesmo se encontra inserido nos limites 
da APA de Guaraqueçaba. Verificou-se também a inexistência de sobreposição do imóvel objeto desta 
análise com imóveis adquiridos ou cedidos ao ICMBio e imóveis com processo de desapropriação 
aberto junto a este Instituto. Deste modo, não foram identificadas restrições quanto à certificação do 
referido imóvel, sendo indicado o DEFERIMENTO da solicitação. Esta manifestação não inclui análise 
de dominialidade do imóvel e, portanto não comprova a titularidade da área. Para maiores 
esclarecimentos entrar em contato com a Coordenação de Consolidação Territorial no ICMBio pelo e-
mail consolidacao.territorial@icmbio.gov.br ou pelo telefone (61) 2028-9180, tenha em mãos o número 
do processo citado nesta mensagem” (Disponível em: https://sigef.incra.gov.br/, acessado em abril de 
2019). 

327 “Criado pela Lei 12.651/12, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e 
combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para 
planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais”. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/cadastro-ambiental-rural (acesso em abril de 2019). 

328 Lei 12.651/2012:” Art. 17.§ 4o  O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro 
no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste 
ato. Art. 66. § 5o  A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição 
da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: III - doação ao poder público de área localizada no 
interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; § 
8o  Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput poderá ser 
feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público 
proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público 
responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 
domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária. § 9o  As medidas de compensação 
previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas 
para uso alternativo do solo”.  (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm, acessado em abril de 2019). 
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Mapa 08: Terras de uso comum da comunidade de Pé-de-Serra e sobreposições 

territoriais (Fonte: a autora). 
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Assim, a compensação ambiental viabiliza a transferência geográfica de “passivos 

ambientais”, enquanto a adequação ambiental viabiliza créditos agrícolas 

governamentais. Ao mesmo tempo, a “confirmação cartorial” viabiliza a apropriação de 

tais terras pela empresa - e sua posterior doação/venda, ou não, ao Estado -, o que 

decretaria o domínio/propriedade de terceiros em detrimento da propriedade comum da 

comunidade de Pé-de-Serra.  Esse processo pode gerar a desterritorialização dessa 

comunidade e ao mesmo tempo promover a “adequação ambiental” ou a “compensação 

ambiental” de empresas que venham a comprar áreas dentro da UC para tal finalidade. 

Nesse sentido, essas unidades de conservação viabilizam, na atualidade, a 

territorialização do modo capitalista de produção adjetivado como “sustentável”.  

Nessa dinâmica a exploração/“proteção” da natureza, por meio de unidades de 

conservação de proteção integral, figuram como faces opostas complementares na 

sociedade capitalista. Ou seja, a preservação da natureza está subordinada ao modo 

capitalista de produção. Ao mesmo tempo, a “proteção ambiental”, via UCs, 

transformou-se num mecanismo dessa territorialização, na medida em que promove a 

privatização das terras para fins de “compensação ambiental” e viabiliza a legalidade da 

produção de mercadorias no contexto de “adequação ambiental” às normas vigentes 

para atividades rurais. Posteriormente, são transformadas em patrimônio público quando 

doadas, ou vendidas, ao Estado (no caso de serem destinadas à regularização das UCs 

de proteção integral), voltando à condição de reserva, num processo marcadamente 

contraditório. Essa reserva pode ser realizada quando da desafetação, ou diminuição de 

área da unidade, para exploração minerária, por exemplo, como ocorreu no Parque 

Nacional da Serra da Canastra329. 

A comunidade Pé-de-Serra vive, portanto, conflitos cotidianos, frente às 

diferentes faces atuais dos cercamentos pelo modo capitalista de produção, em defesa 

da “serra” com tudo que ela significa a esses sujeitos, em termos de sua economia e 

modo de vida330, eles assim se expressaram: “os fazendeiros tomaram as nossas terras 

aqui embaixo, aí veio o parque e quer tomar nossas terras na serra e agora ainda vem a 

mineradora ... não tem condição! Mas não vamos entregar nossas terras, porque isso 

aqui é a nossa vida, sem isso a gente não existe.”  

 

 

                                                           
329 Ferreira (2018). 
330 Concordando com Marques (1994). 
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4.1.2 Considerações acerca das terras de uso comum 

 

 

Conforme reiteradamente dito neste trabalho, a pesquisa nos revelou que as terras de 

uso comum ocorrem em parte da área que camponeses parentes-herdeiros têm sob seu 

domínio e são entendidas como propriedade da família extensa contando com direitos 

costumeiros ancorados no uso do patrimônio familiar por seus herdeiros, segundo 

padrões de herança do grupo. Tal direito costumeiro se traduz em práticas sociais 

permeadas por construções culturais, sendo que a condição de “herdeiro” define direito 

de acesso e uso dos recursos territorializados pelo grupo - que conjuga posse familiar 

com propriedade comum da terra como patrimônio familiar indiviso sem formal de 

partilha. Há, portanto, organização interna do acesso e uso da terra orientado pelos 

costumes e visões de mundo intrínsecas.  

Nessas terras ocorre organização interna de apropriação e distribuição das 

riquezas nelas contidas entre os membros do grupo, que se atualizam segundo as 

conjunturas, podendo ocorrer formas diferentes de operar a noção de direito de uso 

familiar e comum incidentes sobre tais recursos numa relação direta com o mercado. 

Além disso, o trabalho nas terras de uso comum é realizado por cada família nuclear 

que obtém os frutos daí advindos, mas é ao mesmo tempo um trabalho viabilizado pelas 

relações de reciprocidade no interior da família extensa. São, portanto, famílias 

camponesas que definiram parte da terra para apropriação e uso comum, ou “em 

comum”, e outra parte para as famílias nucleares.  

Essa lógica atravessou o tempo e se forjou/conservou em meio a conflitos de 

diversas ordens, sendo o mais recorrente a tentativa apropriação privada individual da 

terra para produção capitalista. Por outro lado, essas comunidades desenvolveram 

formas de contornar muitos desses desafios por meio de práticas e organização social 

calçados nas redes de parentesco, afinidade e solidariedade que se revelam em práticas 

sociais cotidianas e denotam considerável autonomia desses lugares. Há sentimento de 

pertencimento e afeto à essas unidades territoriais que expressam a territorialização do 

trabalho dessas famílias que lutam pela manutenção de suas terras e do seu modo de 

vida, ao mesmo tempo em que buscam transformações resguardando sua autonomia, 

ainda que sempre relativa à totalidade da sociedade em movimento. 
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Assim, as terras de uso comum são patrimônio de uma família extensa 

camponesa, onde os costumes que informam as práticas sociais de seu acesso, uso e 

transmissão de deveres e direitos se diferenciam daqueles relativos às unidades 

familiares. Nessas prevalece o domínio e as decisões da família nuclear, já nas terras de 

uso comum ocorre domínio da família extensa com decisões que a envolvem a desde as 

normas de apropriação da terra, como de uso e a distribuição dos recursos nela contidos 

entre os herdeiros. Tais costumes estão ancorados nas relações parentesco de famílias 

extensas de herdeiros dessas terras que são ao mesmo tempo terra de morada, de 

trabalho e patrimônio familiar. 

Nessa perspectiva, as terras de uso comum camponesas são uma construção 

sociocultural, econômica e política. Uma lógica de territorialização baseada nos 

direitos costumeiros de propriedade da família extensa que nela trabalha com normas 

internas de uso dos recursos territorializados, contendo mecanismos de acesso e 

distribuição de riqueza entre seus membros, que se transforma segundo os contextos 

interno e externo. Isso inclui conflitos agrários que interferem na sua gênese e 

manutenção, o que na atualidade significa dizer que essa forma de viver e produzir se 

desenvolve no interior da sociedade da qual participa de forma combinada e 

contraditória ao modo capitalista de produção. 

As terras de uso comum, como construção socioterritorial do campesinato, 

expressam, pois, a territorialização do trabalho do grupo cujos costumes que orientam a 

apropriação da terra e as relações sociais de produção que têm suas raízes nas visões 

sociais de mundo do grupo e nas condições materiais de existência com práticas sociais 

que se transformam segundo conjunturas diferenciadas. Ocorre em sua concretude o 

exercício do poder político-econômico, de apropriação territorial, organização e 

distribuição dos frutos do trabalho entre as famílias que nela trabalham com formas 

baseadas em costumes. Há, portanto, a economia-política das terras de uso comum a 

partir da práxis agrária dessas famílias extensas como parte da totalidade em 

movimento e em transformação. 
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4.2 – O uso coletivo das terras no Quilombo Mata dos Crioulos – costumes entre 
“os filhos da terra”  

 

 

“Aqui na Mata dos Crioulos é uma nação só. Nossa terra, 

nosso território, começa lá na ponte do Acaba Mundo... 

Esse nome da ponte? É porque lá acaba o mundo deles e 

começa o nosso” (Morador da Mata dos Crioulos) 

 

 

 

Fot. 76: Início do Quilombo Mata dos Crioulos pela estrada mais utilizada 

 (Fonte: a autora). 

 

 

O Quilombo Mata dos Crioulos tem suas terras localizadas nos municípios de: 

Diamantina, Serro, Couto Magalhães de Minas, Felício dos Santos e São Gonçalo do 

Rio Preto. Mais especificamente, na divisa desses municípios sobre a Serra do 

Espinhaço. O acesso mais utilizado é por estrada não pavimentada e se dá pelo 

município de Diamantina, que assumiu a prestação de serviços ao grupo – estando a 50 

Km de distância do quilombo. Há outras duas estradas sem efetiva condição de tráfego 

por veículos motorizados e caminhos utilizados pelos moradores a pé ou a cavalo, que 

liga com outras localidades.  

O quilombo conta com sete localidades com certa distância entre as mesmas: 

Ponte, Cardoso, Pindaíba, Algodoeiro, Covão, Bica Dágua e Santa Cruz. Sendo pelo 
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menos 139 casas (cadastro comunitário), com pelo menos 600 indivíduos – segundo 

levantamentos da associação. Sendo que uma mesma casa pode conter famílias 

nucleares morando juntas, identificamos até três famílias numa mesa moradia em que 

ocupavam quartos separados, mas faziam uso conjunto das demais partes da casa e 

trabalhávamos juntos no quintal, roçados, criação e animais, etc.  

Durante a realização da pesquisa, não havia eletrificação rural no quilombo, havia 

três escolas primárias, uma igreja cristã protestante (recentemente instalada), um galpão 

da associação recém-construído e não conta com quadras esportivas ou campos de 

futebol. O analfabetismo entre adultos ainda é uma realidade e contavam apenas com 

quatro jovens na comunidade que completaram o ensino médio, o que demanda longas 

jornadas diárias até a sede municipal. Não havia transporte público para os adultos, 

somente escolar diariamente para a sede municipal, e muitas famílias não possuíam 

veículo motorizado, outras possuíam, sobretudo, motocicletas. O acesso a políticas 

públicas voltadas a produção agrícola é baixo e acesso a sinal de telefonia móvel é 

limitado.  

O quilombo está localizado na calha do rio “Jequitinhonha Preto”, como chamam, 

cuja nascente está no interior da unidade territorial. Quando o rio sai do quilombo, 

encontra com o “Jequitinhonha Branco e forma o rio Jequitinhonha”, como nos 

explicaram. O rio Jequitinhonha Preto é também conhecido por Soberbo e tem suas 

águas escuras, dada a percolação de ácidos orgânicos dos solos arenosos. Trata-se de 

um rio com considerável vazante e diversos afluentes, mas as casas não necessariamente 

estão localizadas às margens dos cursos d’água. As casas estão também ao longo de 

estradas internas, abertas em meados do século XX, ou acessível por caminhos estreitos 

que se faz a pé ou com uso de animais, muito utilizados para transporte de pessoas e 

cargas. De toda forma, em todas as diversas casas em que estivemos, todas contavam 

com água canalizada de alguma nascente e parte utilizava banheiro e fossa séptica, outra 

parte não. Não há uma centralidade do quilombo, ou mesmo uma centralidade por 

localidade, mas é comum fazerem reuniões no galpão ou na igreja. 

Ou seja, na configuração territorial interna, as moradias foram construídas 

distantes entre si em meio à vegetação nativa e sem necessariamente estarem localizadas 

às margens dos cursos d’água. Até recentemente só havia caminhos, sem estradas 

internas. Na lógica de reprodução social do grupo, também conjugam terras baixas-

terras altas, mas as terras são tomadas por encostas formando grotas, seguidas de 

campos de altitude nos pontos elevados – onde estão as terras de coleta de flores 
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sempre-vivas, área por eles nominada como “chapada”, com ampla ocorrência de 

“lapas” que recebem nomes de famílias que nela habitaram/am, em muitos casos. 

Em geral, nas terras baixas, encontram-se casas com quintais, pequenas áreas de 

pastagem cultivada para animais de grande porte, estruturas de criação de animais de 

pequeno porte (galináceos e porcos) e paiol (para guardar alimentos, sementes, 

utensílios, etc. Currais nem sempre se fazem presentes próximos às moradias, sendo 

recorrente a presença de fornalhas. Há no quilombo casas de farinha de mandioca, 

alguns engenhos de moer cana-de-açúcar e estruturas de rodas d’água para bombear a 

água a curta distância. Também conta com criação de animais de grande porte, em geral 

pouca quantidade por família, além de inúmeras roças em policultivo. A pesca e a caça 

podem ocorrer para alimentação.  

Dois aspectos se destacaram em termos da lógica de ocupação e moradias. Um 

primeiro diz respeito ao passado recente, que nos foi relatado por diferentes moradores: 

“antes o povo vivia só na chapada, não vinha aqui. Depois que desceram de lá para 

viver aqui na mata. Até porque tinha uma fazenda ali, que antigamente se visse eles [os 

moradores da chapada] pegava e fazia de cativo. Então tinha que ficar atento”. A 

moradia contínua na “chapada” ocorreu até anos recentes, conhecemos, inclusive, 

algumas famílias que hoje habitam a parte baixa, mas viveram nas terras altas por 

décadas em lapas, conforme moradora: “a gente vivia lá, com nossas roças, criando 

nossos filhos ... alguns nasceram na lapa. Depois que descemos de lá. Mas vamos lá”.  

Outro aspecto que merece destaque em termos da lógica de territorialização é que 

dentro da área de domínio de um grupo familiar extenso, além de não haver limites 

rígidos entre as unidades familiares, em geral com cercas somente ao redor de cultivos e 

pastos de pequeno tamanho para animais serem contidos próximos às casas, algumas 

famílias nos apresentaram dois quintais. Quando buscamos entender porque dois 

quintais, com certa distância entre si, nos explicaram que mudam de casa de tempo em 

tempo, mas não abandonam o quintal da casa antiga, em é possível ver a antiga 

fundação. E trata-se de quintal, não roça, conforme nos explicou uma moradora: “A 

gente tem esse costume, quando o adobe vai envelhecendo deixamos aquela casa e 

construímos outra. Mas cuidamos dos dois quintais, porque nele temos muitas plantas, 

colhemos várias coisas”.  

Em um dos casos, notamos a nova casa já de alvenaria e a família com dois 

quintais, quando indagada se mudaria dessa casa de alvenaria, não mais de adobe, o que 

poderia apontar alteração do costume, a resposta foi: “sim, já olhei o lugar que depois 
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vou colocar a outra casa quando sair dessa. Mesmo essa aqui durando mais a gente tem 

que mudar, tem que andar pela terra, não pode ficar num lugar só a vida toda. É costume 

nosso desde os antigos”. Esse costume se confirmou em outras localidades. De forma 

que na Mata dos Crioulos, não só as roças “andam”, as casas de baixo também “andam” 

pelas terras baixas, mudam de lugar em intervalos segundo nos informaram de na 

atualidade com alvenaria, aproximadamente, de quinze anos. Se for de taipa, duram em 

geral, sete anos. Nota-se também particularidades nas arquiteturas, não só na variação 

dos telhados331, boa parte ainda com uso de palmáceas, como também nas cores e uso 

de “tabatinga” - ou “barro branco” - revestindo o chão, os fogões de lenha e paredes. 

Já as casas de cima são em geral “lapas” com divisão interna de cômodos que as 

famílias organizam e não se vê a presença de ranchos: “na lapa, olha aqui, tem os 

quartos e a cozinha. Tem lapa grande que tem até sala.” Segundo eles: “as lapas são de 

geração, a família vai usando, eu mesma nasci na lapa”. São moradias compartilhadas 

por famílias extensas no interior do grupo. Mas também são compartilhadas entre 

famílias ou abrigam quem estiver passando e precisar, como nos explicou uma 

moradora: “esse ano avisei pro compadre que eu tô querendo ficar na lapa dele depois 

que ele descer dos campos, tá tudo certo”.  

Ocorre que a lapa “dele” é pelo uso que o mesmo está dela fazendo nos anos 

recentes, o que é respeitado pelo grupo e se alguém está precisando para uma temporada 

na “chapada” avisa que vai usar também e se alternam. Mas, conforme identificamos 

em campo, em anos recentes esse mesmo “compadre” passou uma temporada usando 

outra lapa, ou seja, não é uma propriedade dele, é o uso que é respeitado e que aponta a 

visão de mundo do grupo. De toda forma, algumas famílias têm o costume de variar de 

lapa “de tempo em tempo”, ou seja, as famílias também “andam” pelas lapas nos 

campos, como nos explicaram: “nós usamos muito tempo uma lapa, por anos era nossa, 

depois passamos pra outra”. Cabe destacar que em uma temporada de colheita de flores 

                                                           
331 Durante nosso trabalho de campo, a comunidade tornou-se prioridade para instalação da rede de 

energia elétrica dada sua condição de quilombo. Entretanto a CEMIG, responsável pelo trabalho em 
Minas Gerais, exigiu aos moradores que deixassem de utilizar os telhados de palmáceas dado o risco de 
incêndio. Vimos as famílias que utilizavam essa matéria prima local se esforçarem e trocarem por telha 
de amianto, dado o custo das telhas de barro. Houve um debate se de fato isso seria um problema, visto 
as soluções técnicas possíveis amplamente utilizadas, por exemplo, no centro histórico da cidade de 
Diamantina nos assoalhos de madeira. Ou mesmo as inúmeras áreas de lazer em áreas urbanas que se 
valem de coberturas de piaçava, por exemplo.  
Algumas famílias estavam não só com dificuldades financeiras para cumprir a exigência da empresa, 
como incomodados de terem que desfazer-se de seu costume, motivo de orgulho para alguns: “esse 
telhado me lembra os antigos, ... mas queremos a energia [elétrica]”. Alguns elaboraram outra estratégia 
como trocar o telhado para amianto da casa, mas manter a pindoba nas demais construções do quintal: 
“sabemos fazer nosso telhado e vamos manter no quintal”. 
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podem habitar lapas distantes na medida em que vão mudando de campos de coleta, 

visto que a ela é livre entre os moradores do quilombo. 

Há notável produção agrícola no quilombo, com venda/troca de excedentes e 

compra de poucos gêneros alimentícios, sendo a autonomia alimentar uma busca que 

ganha sentido de soberania alimentar do grupo que busca depender o mínimo possível 

de alimento “de fora”. Ocorre troca e doação de alimentos entre as famílias, com 

notável atenção às famílias com crianças. Também há uma solidariedade no cuidado 

com aqueles que não possam trabalhar por algum impedimento em relação à saúde, em 

geral são cuidados pela família.  Consideram fundamental o trabalho de todos para 

garantir a reprodução social do grupo, mas há notável o fluxo desses cuidados entre as 

famílias e uma centralidade do alimento. Para além da solidariedade em momentos ou 

casos específicos, impressionou a circulação de alimento entre as famílias vizinhas e 

mesmo distante. Quando uma família visita a outra, é costume levar “muquitinha”:  

 

A muquitinha é uma cozinhada, uma panelada, por exemplo, 
arroz ou frango, uma panelada de alguma coisa que você sempre 
prepara e leva quando visita alguém. E pode ter certeza que a 
pessoa recebe aquilo e te dá alguma coisa em troca, geralmente 
alguma coisa do quintal dela. Esse costume é tão forte aqui na 
Mata que a coisa mais difícil de achar na casa das pessoas é 
sacola, porque a gente usa demais levando coisa pra lá e pra cá. 
E quando vai na cidade, é costume trazer alguma quitanda de lá 
pra dividir com a família. Alguma coisa que ainda não costuma 
de ter. Também costuma de trazer algum agrado pra os netos de 
alguma coisa diferente pras crianças. (...) Também se eu tô 
precisando de alguma coisa e vou na vizinha e peço. Se ela não 
estiver lá eu posso pegar e depois avisar também, quando é 
família, a gente combina assim (Moradora da Mata, abril de 
2018). 

 

O fato é que há uma circulação intensa de alimento entre as casas, processo 

protagonizado, em geral, pelas mulheres. Entre casas mais distantes, entre diferentes 

famílias extensas ela ocorre segundo as visitas. Já entre as famílias vizinhas, ela ocorre 

cotidianamente. Ela não assume o sentido somente de uma troca, ela assume também 

para o grupo um sentido de cuidado mútuo: “a gente tem esse costume aqui, cada um 

tem seu quintal e suas roças, mas a gente se faz isso. Então mesmo cada um tendo o seu 

a gente faz isso, a gente zela uns dos outros”. Na prática, o trabalho de produção desses 

alimentos pode, ou não, contar com “ajuda” ou práticas costumeiras recíprocas, a 

depender da necessidade que a tarefa demande. Mas mesmo quando não ocorreu 
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trabalho conjunto, o alimento produzido por cada família acaba por ser compartilhado 

com os demais, constantemente. Porque exercitam uma lógica de cuidado mútuo, para 

além de ajuda mutua.  

Ao longo do ano, alimentam-se de hortaliças localmente produzidas e verduras 

nativas, com destaque ao “gondó” utilizado no combate a anemia; frutos nativos e 

cultivados da época; carne, sobretudo de frango, tendo também porco e bovino de forma 

mais pontual já que o gado representa “poupança” e nem todas as famílias criam 

animais. Além disso, contam na dieta com, grãos, tubérculos e raízes cultivados 

localmente, entre outros, com destaque à diversidade de abóboras. A mandioca está 

presente na dieta, sobretudo na forma de farinha, beneficiada nas unidades familiares, 

assim como o fubá como “angú”, muito presente. Arroz e macarrão, alimentos externos, 

também são consumidos, sobretudo em festejos e quando se recebe visitas. 

A carne do gado também pode estar presente em festas, sendo também como fonte 

de leite e derivados (queijo e requeijão). De toda forma, quando abatem um animal ele é 

partilhado na família, visto o tamanho e a impossibilidade de resfriamento da carne, 

além de conservado com sal. O porco também quando abatido é compartilhado na 

família e conservado “na lata”, na própria gordura do animal. Uma atividade lúdica é 

pescaria nos córregos em certas épocas do ano e torna-se consumo pontual. 

Destaca-se que consideram ter aumentado a criação de gado nos últimos anos 

viabilizado pelo dinheiro originário via trabalho temporário externo revertido em 

compra de animais, bem como de motocicletas para transporte familiar – ou seja, 

reverteu-se em mobilidade e gado-poupança familiar. Por outro lado, há menor área de 

criação dado o cercamento feito de parte da “chapada” pela criação do Parque Estadual 

do Rio Preto, impondo dificuldades à reprodução social do grupo em termos de coleta 

de flores e criação de gado. 

A alimentação matinal pode envolver “mexido”, “bagueado de ovo” ou “angu 

ensoado”, pratos típicos a base de cereais e proteínas que segundo os moradores: “tem 

que ser algo que dê condição de trabalhar, ainda mais se estiver na chapada”. Além 

disso, quando estão nas moradias das terras baixas, o fogão de lenha durante o dia 

aceso, desde que estejam trabalhando em casa ou nas suas proximidades, sendo apagado 

somente quando vão se afastar de casa, ou tarde da noite, depois de conversarem ao 

redor do fogão de lenha. Há certa centralidade da cozinha e do fogo/fogão na casa. 

Além disso, não é costume ter uma hora de almoço com todos juntos à mesa, exceto 

quando há visita ou quando coincide de estarem todos em casa no mesmo momento. 
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Assim, na medida em que passam em casa se alimentam de acordo com o trabalho que 

estiverem envolvidos, visto que o almoço permanece por algum tempo disponível sobre 

o fogão.  

Há circulação por doação e troca de sementes vegetais e raças animais com uma 

preocupação de “espalhar” esses recursos genéticos adaptados nas diferentes 

localidades/comunidades do quilombo de forma a conservá-los pelo uso compartilhado. 

Não concentrar para diminuir o risco de perda é uma prática entre as famílias. Há amplo 

uso de ervas medicinal associado a práticas de cura, presença de mulheres parteiras, que 

“olham” a gestante, e valem-se de rezas e benzeções para fins diversos.  

O uso de animais de carga viabiliza o transporte de pessoas e cargas de “campina” 

– referência recorrente para as flores, “a campina que dá no campo”, renda da terra332 

considerada fundamental pelas famílias. Outrora, até os anos de 1990s, levavam tropas 

de animais com farinha de mandioca e outros gêneros para vender em Diamantina, 

conforme um morador explicou: “era uma renda muito importante pra nós, mas aí veio 

uma norma que não podemos mais vender lá”333. Explicaram que o fluxo de tropeiros 

vindos de municípios vizinhos em direção à cidade de Diamantina era uma constante até 

meados do século XX, sendo que havia no quilombo locais de parada e hospedagem dos 

mesmos, momentos em que os moradores também adquiriam artigos que estavam sendo 

tropeados, sobretudo quando da colheita das flores. Ou seja, havia comércio nos campos 

entre tropeiros e moradores. 

Algo considerável é que mesmo com dificuldade de transporte, os familiares 

enviam parte da sua produção aos familiares que moram em Diamantina. Esses acolhem 

os demais para acesso a saúde e educação, dentre outros. Há um fluxo intenso entre 

familiares do quilombo e aqueles que estão da cidade, em geral num mesmo bairro na 

“entrada da cidade”, considerando a direção do quilombo. Identificamos redes de 

parentes neste bairro da Palha, em geral, agrupadas de forma parecida com as 

localidades do quilombo, ou seja, reproduzindo as redes familiares como “vizinhas” na 

cidade. 

Atualmente, não realizam festas católicas no quilombo, outrora Santo Antônio e 

São João eram festejados, bem como festas com fogueira e forrós. Isso tem a ver, em 

parte, com mudança de uma parte da comunidade para a religião protestante/evangélica. 

                                                           
332 Nesse contexto, aproxima-se da renda camponesa da terra conforme proposto por Oliveira (2007), 

merecendo aprofundamento. 
333 A norma sanitária impede a comercialização de tal produto em casas comerciais, já a feira semanal não 

conta com transporte público que possa viabilizar tal escoamento da produção.  
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Por outro lado, festejam casamentos e também aniversário de crianças. Na “comida de 

festa” costumam preparar farofa, podendo ser acompanhada por feijão, angu, verduras, 

carne e arroz, com variações a depender da “condição da família” (sobretudo para carne 

e arroz).  

Há também ajuda mútua nesses festejos, havendo momentos de junção pelo 

parentesco, mas também outros relativos à religião protestante em que aqueles que 

participam da igreja se consideram “irmãos” – o que também é um eixo aglutinador de 

parte do grupo e importante momento de sociabilidade através dos “cultos” dominicais. 

Já padres, raramente vão realizar missas no quilombo e quando ocorre costuma ser em 

uma das escolas. Em geral respeitam-se na diferença religiosa e por vezes terminam um 

“culto” na igreja e seguem para a comemoração de aniversário de parentes misturando-

se católicos e “crentes” parentes e vizinhos. 

Nos campos nativos da “chapada” também não é comum ver cercas, ainda que 

possam ocorrer em pequena extensão junto a limites naturais entre os campos para 

conter os animais, que por eles pastejam livremente e misturam-se os rebanhos das 

famílias. Assim como a coleta de outras espécies da flora podem se dar por qualquer 

membro da comunidade. Em todos os casos há normas de uso segundo ciclo vegetativo, 

o que é conhecido famílias, assim como há manejo dos campos pelo uso controlado do 

fogo, em que buscam proteger as matas e nascentes com vistas, sobretudo, à 

conservação das águas. Há ainda a crença da existência de seres que guardam esses 

recursos, como “caboclo d’água”, que devem ser respeitados. 

A “chapada” é usada por todas as localidades/comunidades do quilombo e esse 

termo de localização refere-se a uma extensa área de campos rupestres do cerrado, de 

relevo plano e suave ondulado nas cotas mais elevadas, em que cada lugar recebe nome 

seguido de histórias. Trata-se de espaço/tempo de sociabilidade, encontros e enlaces 

entre as diferentes localidades do quilombo e mesmo com comunidades vizinhas. Na 

chapada, conforme já dito, costumam “arranchar” nas chamadas lapas, onde moram 

durante a colheita das flores. Para o cuidado com o gado, que permanece boa parte do 

ano nos campos nativos, sobem e descem dos campos constantemente para manejo dos 

animais. Para eles há um “bairro de lapa”, área de grande concentração dessas moradias 

que atravessam gerações, onde historicamente “arranchavam” famílias durante a 
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colheita das flores, com menção, por exemplo, a “lapa do forró de Maria Augusta”, ou 

de cada uma das famílias extensas334.  

Há também na “chapada” a “Mata do Isidoro”, que para o grupo refere-se ao 

nome de um morador antigo que, na memória coletiva do grupo, fugiu da escravidão e 

ajudou outros escravizados a também fugirem. Segundo eles: “lá tem uma lapa dele, do 

Isidoro, tem até umas ferragens antigas que foi dos cativos que fugiram e vieram ser 

livre aqui. Inclusive a lapa do Isidoro é encantada, você só encontra ela uma vez, nunca 

mais. Eles vieram achar a liberdade deles aqui. E liberdade é tudo”.  

Os moradores também ressaltam que, na “chapada”, algumas áreas são de uso 

histórico do quilombo, juntamente com algumas comunidades vizinhas, que: “ficam do 

outro lado da chapada, no município de Felício dos Santos, que não são nossos parentes, 

mas eles também usavam lá desde os antigos e a gente sempre se respeitou”. Segundo 

os moradores, isso também ocorria, anteriormente, com outra comunidade de São 

Gonçalo do Rio Preto, também não considerados como parentes. Na prática, 

compreendem o uso como um direito costumeiro respeitando o uso comum das terras 

da “chapada” entre vizinhos não-parentes. Houve alianças de defesa em certos 

momentos, conforme relataram, mas demarcam uma fronteira étnica335: “não são povo 

nosso, não são nem parente nosso, mas são vizinhos que a gente encontra às vezes no 

campo, os animais deles pastam lá perto da divisa nossa com eles, mas é outro povo”.  

Um aspecto a se ressaltar é que a igreja Assembleia de Deus contava com um 

pastor que lá morava, vindo de fora, mas depois de um tempo um membro a 

                                                           
334 Parte dessa área foi cercada pelo Parque Estadual do Rio Preto, mas as comunidades lutam para reavê-

la. 
335 Barth (1969) ao analisar a questão da diferenciação cultural e consequente criação de fronteiras, 

considerou que o conceito de etnicidade está relacionado com o sentido organizacional dos grupos 
étnicos, entendidos como categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios sujeitos que 
além de perpetuarem-se biologicamente, compartilham conteúdos culturais fundamentais. Na sua visão, 
o grupo se organiza para interagir e categorizar a si mesmo enquanto o nós frente aos outros. Assim, os 
grupos acionam signos e símbolos para se representarem e mostrar que são diferentes e que existem 
enquanto comunidade. De forma que os sinais diacríticos podem ser analisados como uma 
reinterpretação da historia étnica do grupo e dessa maneira são visíveis para os outros. Sendo que as 
distinções étnicas não dependem da ausência de mobilidade, contato e informação, nem mesmo da 
ausência de conflito, pois apesar da existência de uma interação dinâmica e as vezes conflituosa intra e 
extraterritorial, as fronteiras e os sinais diacríticos permanecem. Elemento central na elaboração do 
autor, a identidade étnica é relacional e situacional de forma que os grupos étnicos são categorias de 
atribuição e identificação construídas pelos próprios sujeitos. Nessa perspectiva que os sinais e signos 
manifestos, como a língua, a moradia, as formas de fazer e se reproduzir, bem como os padrões de 
moralidade e a situação de ter sua ancestralidade subjugada são negados ou exibidos conforme a 
situação e o contexto. De maneira geral, a construção e manutenção das fronteiras étnicas, se 
configuram em jogos de interesse, em que entram em disputa códigos e diferenças culturais 
significantes para a comunidade. Nesse processo, os diacríticos são acionados pelo grupo como forma 
de endossar suas reivindicações.   
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comunidade assumiu o trabalho, como explicou uma moradora: “ele foi se preparando 

pra isso e é melhor ser alguém daqui mesmo”. Isso também ocorreu em relação às 

escolas, estavam: “preparando gente daqui pra ser as professoras”. Para além das 

dificuldades de transporte e permanência, o que é um aspecto considerado pelo grupo, 

na visão deles é importante que os “daqui, filhos da Mata” assumam as funções.  

Esforços de alfabetização de seus membros fazem parte dessa estratégia e 

efetivamente poucas pessoas que não eram “filhos da Mata”, ou seja, não descendentes 

das famílias que deram origem ao quilombo, viviam no local no momento do nosso 

trabalho. Ainda assim, os que viviam, já são considerados como locais porque se 

“casaram com gente daqui” e viraram parentes. São respeitados pelos demais, mas 

sempre explicavam: “ele não é daqui, mas casou com gente daqui e vive com a gente e 

respeita nossos costumes, já é da comunidade”. Essa deferência demarca diferença entre 

descendentes e quem se tornou membro da comunidade pelo casamento, sempre de 

forma enfática em que se ressalta a condição de tornar-se parente, mas não ser um 

“filho da Mata”, mas sim que foi aceito pelo grupo.  

Ressalta-se que essa distinção é pronunciada, há efetivamente uma etnicidade336 

anunciada e uma vigilância constante da unidade territorial em relação aos que não são 

“filhos da Mata”, o outro/Outro que possa representar riscos e conflitos territoriais. 

Tendo havido politização dessa diferença e reivindicação como “quilombo” com vistas 

a manter as terras ancestrais – tendo sido reconhecido pela Fundação Cultural Palmares 

em 2010, mas não houve, ainda, sua titulação. Ao mesmo tempo na visão de moradores 

da cidade de Diamantina os moradores da Mata dos Crioulos são considerados: 

“bravos”, “rebeldes” e que “se resolvem por lá mesmo”.  

Do ponto de vista das relações históricas internas ao grupo, a memória coletiva 

alcança quatro “troncos” ou famílias antigas, dos quais consideram que são “filhos” ou 

                                                           
336 Conforme, apontamos, Cardoso de Oliveira (2006, apud Nogueira, 2009) ofereceu duas definições 

correntes de etnicidade, das quais a primeira aproxima-se do que analisamos: “refere-se às relações 
entre minorias culturais e uma sociedade mais ampla e culturalmente hegemônica, em que aquelas se 
veem inseridas, mormente num Estado-nação constituído”. Nogueira (2009) chamou atenção 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. Por sua vez, a esse 
respeito, Barth (1969) afirmou que essa perspectiva do contraste é construída a partir da organização de 
alguns elementos da cultura de um grupo que são politicamente articulados para afirmar o que o grupo é 
frente aos outros grupos sociais com quem se relaciona. Os aspectos e as dinâmicas que demarcam a 
identidade de um grupo social podem ser compreendidos como as fronteiras culturais e identitárias que 
o autor afirmou serem recorrentes nos grupos étnicos, mas que são, também, encontradas em qualquer 
grupo que se diferencia um do outro. Para o autor, as identidades grupais são frutos de uma organização 
étnica, visto que é através dela que os membros dos agrupamentos humanos relacionados orientam as 
suas interações mútuas. 
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descendentes, que vieram a se misturar com os que “chegaram depois” formando “o 

povo da mata, que hoje é uma nação só”. Segundo nos explicaram:  

 

Um era do povo ficava nas Boleiras e no Córrego das Éguas, 
onde o parque fechou, e eles são a raiz do povo de cima, de 
Santa Cruz que depois veio a misturar com o povo que chegou 
para viver no Covão. O outro era na divisa com Felício dos 
Santos e Serra Azul de Minas num lugar tomado por Buracão, 
que depois veio a misturar com o povo que chegou para ficar no 
Algodoeiro. Outro era os caboclo, os bugre, que tinha o cabelo 
bem liso e comprido, ficavam na área do [pico do] Itambé, que 
misturou. E o outro era um povo bem negro mesmo, que ficava 
na Bica D’água e misturou também. (...) Aí teve também uns 
que vieram depois, uns que foram liberto, que era cativo nessa 
fazenda337 que tem aqui, tem até um cemitério lá com gente 
deles enterrada. (...) Alguns deles saíram, mas depois voltaram e 
ficaram aqui e misturou esse povo tudo e virou a Mata dos 
Crioulos, hoje é um povo só, mas de primeiro não era não 
(Moradora da Mata dos Crioulos, abril de 2018). 

 

Esses “troncos” antigos geraram nomes de famílias, sobrenomes que eles 

identificam e distinguem. Nota-se que identificaram os lugares onde estavam esses 

grupos alcançados pela memória e oralidade passada de geração em geração. 

Explicaram que “esses” que já estavam aqui antes dos “negros chegarem”:  

 

Antes tinha esse povo daqui, eles são dos antigos, nativo do 
lugar mesmo e vivia nessa área toda. Eles andavam descalço e 
comiam cru, carne crua (...) Por isso que até hoje o povo daqui 
faz isso, igual os antigos. A gente vem disso. (...) Aí depois veio 
um tempo, segundo os mais velho contava pra gente, que 
chegou um povo aqui pra explorar a terra, minerar, procurar 
diamante. Então eles viviam escondidos sem ser visto. Depois 
de muito tempo que esses antigo desceram da chapada, foram 

                                                           
337 Há uma casa antiga no interior de uma área conhecida localmente como a Fazenda do Curral, ou 

Fazenda Santa Cruz do Gavião, cujo primeiro “proprietário”, José Vieira Couto, viveu em Diamantina, 
até início do XIX (segundo seu inventário no Arquivo Público Nacional). Essa “fazenda” fica na 
extremidade do quilombo próximo a ponte Acaba Mundo. Há muros e calçadas de pedras que levam até 
a “chapada do Couto”, bem como cemitério onde, na memória coletiva dos moradores do quilombo, 
eram enterrados seus mortos antigamente. Segundo eles, o local também abrigava tropeiros a caminho 
de Diamantina com produtos a serem lá comercializados. Essa área, segundo os moradores, foi 
explorado por diferentes ditos “proprietários” dessa “fazenda de mineração” até a segunda metade do 
século XX, tendo sido desativada quando exauriu suas jazidas e os últimos proprietários não mais a ela 
retornaram (eram de São Paulo). Durante nosso trabalho de campo a casa antiga estava ocupada pelo 
IEF-MG. Os quilombolas entendem que essa área é do quilombo, que sempre estiveram aí 
“oportunistas” ou “invasores” de suas terras ancestrais, e que a fazenda tem seus mortos nela enterrados, 
devendo ser reconhecida como área do quilombo.   
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descendo pras matas e fazendo as casas (Moradora da Mata dos 
Crioulos, abril de 2018). 
 

A história oral conecta o quilombo também a um “negro Isidoro”, revelando-o 

como mito fundador:  

 

O Isidoro veio viver fugido com outros cativos lá na Mata dele, 
do Isidoro, que também fica na chapada bem pra lá. E ele ia 
garimpando com o bando dele e buscando mais gente pra viver 
aí mais eles. E ele era valente mesmo, não tinha desse negócio 
não, garantia a liberdade do povo dele. E o povo daqui é filho 
dele também (Moradora da Mata dos Crioulos, setembro de 
2017).  

 

Há na memória e ainda ocorre na prática cotidiana de membros do grupo 

estratégias de invisibilidade, como explicaram: “até hoje a gente come frio de dia na 

chapada, não ascende fogo pra não ser visto de longe por ninguém. Isso é um costume 

desde os antigos pra não ser visto, pra não ser pego, pra não ser feito de cativo”. Essa 

história-mito não só alimenta o imaginário coletivo e inspira a resistência, como 

passaram a colocar nomes com final “oro”, como também outros “Isidoros” viveram no 

quilombo, segundo eles: “em homenagem ao Isidoro”; ou mesmo: “Isidoro foi um 

mártir que viveu aqui”. Referência também conhecida por outros quilombos próximos, 

que também o identificam como referência de força, resistência e coragem. Isso vai ao 

encontro do que destacou Woortmann (1994) como o que é criado e recriado pela 

memória, onde genealogia se fundiria com a história-mito fundante da identidade.  

Os relatos vão, de certa forma, ao encontro dos registros de Felício dos Santos, 

conforme apontamos no Capítulo 02 deste trabalho, acerca da existência do “negro 

Isidoro”, no final do século XVIII e início do XIX, que fugiu da escravidão e formou 

um grupo que vivia escondido nos arredores do Distrito Diamantino, libertando outros 

escravizados através dos ganhos que conseguia com o garimpo. Em 1809, Isidoro, que 

foi intensamente perseguido pela Coroa, foi capturado e torturado até a morte. Mesmo 

assim, ele não disse para quem vendia os diamantes.  

Porém, mais do que saber exatamente onde e quando viveu Isidoro, importa o que 

significa para o grupo atual e a prática que enseja, como explicitado por um morador: 

“ele lutou pela liberdade e nós temos que fazer igual a ele, não podemos perder nossa 

liberdade” - algo enunciado por diferentes membros do grupo, que não apresenta a 

escravidão como algo distante de si mesmos, mas próximo em relação “aos que viviam 
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cativo na fazenda”. Uma dualidade que afasta essa realidade do grupo presente que 

preza pela “liberdade”, mas é ao mesmo tempo aproxima pela possibilidade de parte dos 

ascendentes que geraram o quilombo poderem ter vivido da fazenda ou ter fugido da 

condição e escravo – do que Isidoro é referência. Ou seja, priorizam a narrativa da 

“liberdade” na dualidade cativeiro/liberdade como parte da memória coletiva que 

acionam338.  

Assim, se compreendem como o resultado do encontro entre grupos indígenas que 

ali já estavam e afrodescendentes que fugiram da colonização portuguesa pelo 

distanciamento ou pela fuga do cativeiro – ou seja, a etnogênese do grupo.  Por outro 

lado, alguns moradores quando perguntados a respeito, falaram de terem “medo de 

índio”. Explicaram que os antigos falavam que “índio era bravo, perigoso”, o que 

aponta para possíveis conflitos entre esses grupos que fugiam da colonização 

portuguesa no processo de reterritorialização que efetivaram nessa área. Na prática 

alguns afirmarem com certo orgulho essa origem indígena e outros evitarem o assunto. 

Mas cabe ressaltar que a ascendência indígena só nos foi aberta após considerável 

tempo de convivência como demonstração de confiança estabelecida com alguns de 

seus membros, ou seja, há um sentido a ser compreendido nesse silêncio339.  

De toda forma, na atualidade as genealogias, ou os grupos de descendência,  

encontram-se casadas na geração atual, onde as famílias se constituíram. Mas 

consideram relevante falar sobre a origem da família e também destacam, por exemplo, 

ao apresentarem pessoas, quais são os “filhos da mata” daqueles que não o são, mas que 

tenham passado a viver no quilombo mais recentemente. Operam com essa dualidade 

                                                           
338  Acolhemos aqui a reflexão de Bosi (1987), de que a memória permite a relação do corpo presente 

com o passado, ao mesmo tempo em que interfere no processo atual das representações. 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.  

339 A memória, concordando com Chauí (1987), 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-
lhe 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”, 
encaminhamento necessário à sobrevivência da ideologia da classe dominante. O silêncio também é 
memória e poderá um dia ganhar vez e outra história narrar a partir de vozes excluídas. Nesse sentido, 
foram valiosos os apontamentos de Bourdieu (1997, p.699) que ressaltou o desafio de compreender, que 
coloca a necessidade de “se colocar em seu lugar (do entrevistado) em pensamento”. O esforço 
possibilita uma maior abertura para acolher as diferentes visões de mundo oriundas de distintos lugares 
sociais. Assim como, um profundo respeito com todos os sujeitos e a constante vigilância 
epistemológica (BOURDIEU, 1983), na busca de se precisar os discursos e as práticas sociais nas quais 
se materializavam/materializam tais discursos.  
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em relação a alianças ou parentescos por meio de casamentos mais antigos e mais 

recentes. 

Ao mesmo tempo, essas famílias de descendência340, ou “trocos” antigos do 

quilombo, marcam o contexto político interno em que apontam “o povo de cima e o 

povo de baixo” - dois grandes agrupamentos que vem casando entre si na atual geração 

de jovens, conforme apontado: "agora tá casando os de cima com os de baixo, então tá 

virando uma família só”, mas ainda há mais casamentos internos a cada grupo. Na 

prática, isso se torna explícito quando ocorrem divergências, tecem críticas acerca de 

comportamentos distinguindo-se e estranhando-se. Mas isso muda quando o contexto é 

o risco de “gente de fora invadir nossa terra, isso não pode de jeito nenhum”.  

Ocasiões como essa geraram alinhamento na defesa das terras da “chapada” frente 

à possibilidade de expansão dos parques estaduais, por exemplo. Mas também foram, 

inicialmente, de cisão entre ambos os grupos, quando da pressão de empresa mineradora 

que tentou entrar na área, em 2012. Entretanto, passado um tempo foi novamente de 

realinhamento de ambos para defesa contra a mineração, que se retirou341. Em ambos os 

casos, as mulheres cumpriram importante papel na articulação e alinhamento político 

em defesa do quilombo:  

                                                           
340 Há relações de descendência e de parentesco no interior do grupo, sendo a primeira muito marcada 

pelo grupo. Segundo Woortmann (1994) na perspectiva da teoria da descendência, parentesco seria uma 
relação de filiação socialmente reconhecida, o que incluiria a relação de adoção. Ou seja, duas pessoas 
são parentes quando uma descende da outra, ou quando ambas descendem de um antepassado comum. 
Dito de outra forma, o parentesco consistiria, então, no reconhecimento de uma relação social entre pai 
e filho. Por extensão, são as relações entre o grupo social do pai e o filho, que se torna pessoa por 
pertencer a tal grupo. E as regras de filiação mantêm relações coerentes com a sucessão, a residência, o 
casamento. Sendo que, para a autora, a noção de filiação ficaria melhor colocada para relação entre pai 
e filho no contexto da sucessão e o de descendência no sentido de pertencimento a um grupo, requisito 
necessário para a sucessão. Woortmann (1994) chamou atenção de que essa teoria considerava três 
princípios fundamentais do parentesco: a unidade do grupo de siblings, a distinção de gerações e a 
unidade do grupo de linhagem. Assim sendo os sistemas de parentesco se diferenciam pela forma de 
reconhecer a descendência: agnáticos, matrilineares, etc.. Mas são os modelos unilineares os 
privilegiados, com sistemas de direitos e deveres coerentes. As relações jurídicas são privilegiadas por 
serem consideradas precisas e articuladas, além de corresponderem à transmissão de bens e status. Para 
a teoria da descendência, era através da dimensão jurídica que se fazia a reprodução social do grupo 
(linhagem) e pelo conjunto desses grupos a reprodução da sociedade como um todo. A descendência 
expressa, pois, o pertencimento a um grupo dentre outros que constituem a sociedade e se distingue, 
para os britânicos, de filiação, factualmente verificável; o status dado pelo nascimento era uma relação 
jurídica – quando grupos exogâmicos, para endogâmicos descendência não diferencia entre 
consanguinidade e afinidade, mas sim perante a estranhos. 

341 A área desejada pela mineradora de manganês localizava-se na entrada do quilombo, próximo à ponte 
Acaba Mundo. No entanto, como se trata de terra de quilombo, reconhecido oficialmente, o Ministério 
Público Federal (2012) recomendou que a empresa mineradora paralisasse as atividades até  a 
regularização por meio do devido licenciamento ambiental e também retirasse a unidade de 
beneficiamento do minério do interior do quilombo. A empresa retirou-se da área, mas cabe ressaltar 
que isso se deu após 2008, quando os preços das commodities, incluindo os minerais, caíram no 
mercado internacional. 
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Nós temos que garantir nosso lugar, nossa terra, pros que estão 
vindo aí. Não podemos aceitar de jeito nenhum perder nosso 
território, porque isso aqui é nosso desde o tempo dos antigos e 
é aqui que temos nossa liberdade. Sem nosso território não 
temos liberdade. Temos que horar os antigos e garantir para os 
vindouros, a liberdade (Moradora da Mata dos Crioulos, abril de 
2016).  

 

As mulheres também cumprem importante papel de mediar questões internas no 

dia-a-dia, como dirimir conflitos, em muitos casos. Elas também têm tido papel central 

nos enfrentamentos públicos, denunciando as violências que vêm sofrendo de tentativas 

da territorialização do capital342. Dessa forma, é notável a organização político-

econômica interna que expressa vínculos de pertencimento numa relação dual 

identidade-unidade territorial ancorada na ancestralidade com relações de reciprocidade 

entre parentes do cruzamento entre os troncos e aqueles que foram incorporados pela 

proximidade e religião, sendo a descendência um princípio orientador da organização e 

alianças internas.  

Há ainda uma lógica de poder descentralizado entre seus membros, ou entre as 

comunidades. Isso ficou nítido quando resolveram assumir a associação, instrumento 

recente que sentiram grande dificuldade de compreender e, portanto, se apropriar. Num 

primeiro momento ficaram com receio dada a dificuldade pelo analfabetismo e a lógica 

de operar politicamente. Ela esteve na presidência de um “de fora”, mas que sabia ler. 

Com o tempo, com filhas alfabetizadas, resolveram assumir colocando na chapa pessoas 

“de cima” e pessoas “de baixo”, reproduzindo a organização social das famílias 

extensas, filhas dos troncos familiares antigos que deram origem ao quilombo. Se as 

filhas mais jovens estão na direção, na retaguarda estão os mais velhos, que não são 

alfabetizados, mas participam diretamente das decisões e as reuniões contam com 

membros de todas as localidades – valendo-se de redes de parentesco e de religião para 

mobilização do grupo.  

Ao mesmo tempo, pouco consideram a intervenção de órgãos externos para 

resolver questões internas e veem o Estado como algo distante e que: “Não é pra nós. 

Quando aparecem aqui é pra tentar explorar nossas terras. E pra aquilo que precisamos 

como a luz e a escola, é bem difícil. Se a gente não correr atrás mesmo, não acontece 

                                                           
342 Oliveira (2016). 
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nada. Agora na hora que eles querem alguma coisa aqui, aparecem”343. Porém, 

demandam melhoria nas estradas, nas escolas e serviços de saúde, entre outros, e 

passaram a utilizar a identidade quilombola como meio de garantia de direitos coletivos, 

até então pouco acessados ou mesmo negados344. Consideram inclusive que seria 

melhor toda a área do quilombo ser definido como pertencente somente ao município de 

Diamantina porque é onde buscam tais serviços e onde votam.  

Por outro lado, na memória coletiva fazem menção a um “fazendeiro” que foi um 

“dono da fazenda” (a antiga Fazenda que é a única que existe no interior do quilombo e 

que fica próximo a sua entrada), e que por volta dos anos 1960: abriu estradas internas, 

fez pontes e abriu “serviços pelo quilombo”. Para alguns, ele “ajudou a comunidade 

porque facilitou nossa vida com as estradas e as pontes”, como referência ao papel que o 

fazendeiro desempenhou quando não havia relação mais direta com o Estado, em 

meados do século XX. Isso se próximo às relações clientelistas ou coronelistas na 

personificação do dinheiro e do Estado num único sujeito, o que fica claro para outros 

que consideram que ele o fez pelos próprios interesses que tinha na área:  

 

Ele fez igual todos que vieram aí e falaram que é dono dessa 
fazenda, nunca teve dono isso aí, as terras são nossas e eles só 
vieram explorar, tirar proveito do diamante que tinha aí. Fez 
estrada pra facilitar a exploração dele e chamava uns pra 
trabalhar lá pra ele. (...) No tempo dos antigos, muito negro já 
apanhou lá. Minha avó, que morreu ano passado com mais de 
cem anos, contava pra gente que quando era criança morria de 
medo de passar perto daquela fazenda, quando eles tavam indo 
de um lugar para outro, às vezes tinha que passar lá perto. Eles 
tinham que passar calado, sem nem respirar e de noite, porque se 
eles vissem, pegava pra ser cativo deles. E quando eles 
passavam escutavam os gritos dos cativos que tinha lá 
apanhando. (...) depois veio esse que alguns falam que foi bom 
porque abriu estrada, mas teve gente que trabalhou pra eles lá na 
casa e só recebia a comida do dia inteiro que passava lá. Ele era 
de São Paulo e de vez em quando vinha com a mulher dele e 
chamava mulher daqui pra ajudar lá, mas só recebia a comida, 
mais nada, isso não é escravidão?! (Moradora da Mata dos 
Crioulos, abril de 2016). 

                                                           
343 Mesmo quando ocorre conflitos internos, dentro do quilombo: “quando avisam a polícia, já aconteceu, 

eles se resolvem por lá mesmo, são arredios”, explicou um morador da cidade. 
344 O que vai ao encontro às colocações de O’Dwyer (1995, p. 47) acerca dos quilombos no Brasil, em 

diálogo com Barth, de que as “diferenças culturais adquirem um elemento étnico não como modo de 
vida exclusivo e tipicamente característico de um grupo, mas quando as diferenças culturais são 
percebidas como importantes e socialmente relevantes para os próprios [sujeitos] sociais”. Ou seja, para 
endossar suas reivindicações econômica, cultural, social ou politicamente. 
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Trata-se, pois de um grupo com considerável autonomia alimentar, estratégias 

econômicas e políticas ancoradas na memória coletiva, na visão social de mundo e nas 

práticas sociais costumeiras com fronteiras étnicas pronunciadas e praticadas 

cotidianamente. A invisibilidade, como forma de sobrevivência e “liberdade” face à 

escravidão, ou mesmo risco de extermínio, foi uma estratégia utilizada por gerações e o 

processo histórico de subalternização345 é uma realidade ainda atual, constantemente 

atualizada no confronto com o Outro. Não por acaso, a “liberdade” é um termo que 

marca a enunciação346 desses sujeitos bem como o uso do termo nação, ancorada na 

ancestralidade. Entretanto, não há mais como se valer da invisibilidade no contexto 

atual, o que os obrigou a entrar em luta contra as violentas tentativas recentes de 

desterritorialização.  

 

 
Fot. 77: A “chapada” e o Pico do Itambé ao 

fundo (Fonte: a autora). 

 
Fot. 78: Engenho de moer cana (Fonte: a 

autora). 

 
Fot. 79: Paiol a frente e casa ao fundo (Fonte: a 

autora). 

 
Fot. 80: Bica dágua no quintal (Fonte: a autora). 

                                                           
345 Spivak (2000). 
346 Bakhtin (1977). 
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Fot. 81: Fogão sendo “barreado” após o uso 

(Fonte: a autora). 

 
Fot. 82: Mãe e filhos pelos caminhos do 

quilombo (Fonte: a autora). 

 
Fot. 83: Mãe e filha descascando mandioca para 

fazer farinha (Fonte: a autora). 

 
Fot. 84: Mãe e filha ralando mandioca para 

fazer farinha (Fonte: a autora). 

 
Fot. 85: “Barreando” a pedra para torrar 

farinha (Fonte: a autora). 

 
Fot. 86: Avó torrando farinha (Fonte: a autora). 

 
Fot. 87: “Lapa” compartilhada por duas 

famílias durante coleta das flores (Fonte: a 
autora). 

 
Fot. 88: Alimento na lapa (Fonte: a autora). 
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4.2.1 A apropriação da terra e as relações sociais de produção nas práticas sociais 

de reprodução social do grupo – costumes e etnicidade no domínio familiar e 

coletivo na Mata dos Crioulos  

 

 

A apropriação da terra  

 

A apropriação das terras se dá, na atualidade, com unidades familiares no interior 

de domínios de famílias extensas nas terras baixas em que, geralmente, o pai acolhe em 

suas terras os filhos homens que se casam. Já as mulheres, as noivas, seguem com os 

seus maridos para as terras da família dele, ou seja, ela vai viver com os sogros. 

Segundo os moradores, essa tem sido a prática, mas consideram que se for necessário a 

filha também pode ficar nas terras dos pais. Por outro lado, as mulheres que se 

separaram dos maridos, retornaram às terras dos pais e nela ficaram. Nesses casos, 

identificamos duas situações: inicialmente moraram na casa dos pais, mas depois se 

estabeleceram em uma casa própria com seus filhos, sendo recorrente trabalharem com 

os pais no quintal e roçados, que em que ambas as famílias nucleares que se alimentam 

“na mesma panela”. Como também, identificamos casos em que a filha se casou 

novamente e permaneceu nas terras dos pais passando a constituir com o novo marido 

uma unidade familiar tendo seu próprio quintal, criações e roçado.  

Além disso, é recorrente o casamento entre primos (endogâmicos), mas também 

aquele entre os diferentes troncos familiares (exogâmicos) que deram origem ao 

quilombo e que se tornaram parentes pelo casamento. De toda forma, prevalece o 

casamento entre “filhos da mata”, entre descendentes, podendo haver casamento com 

não-descendentes. Identificamos essa realidade, por exemplo, ocorrida com filhos de 

duas famílias que vieram do município vizinho (Rio Vermelho) para trabalhar como 

agregados na fazenda já mencionada na segunda metade do século XX, ou seja, trazida 

de fora pelo fazendeiro para a situação de agregados.  

Após a desativação da fazenda, essas famílias permaneceram e seus filhos vieram 

a se casar no quilombo, passando a viver na área após casalarem-se com um/a 

descendente. Alguns deles também passaram a participar da igreja, sendo inseridos 

entre os “irmãos” na comunidade, aliança que se expressou pelo apoio dos moradores ao 

pleito de quilombo, que implica em titulação coletiva da terra. Também tem havido 

casamento com “gente de Diamantina” em relação àqueles que migraram de forma 
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definitiva para a sede do município e concentra-se no bairro da Palha, que de certa 

forma se caracteriza como uma expansão do quilombo Mata dos Crioulos com fluxo 

intenso entre seus moradores e apoio mutuo. 

Aqui, dois aspectos merecem aqui destaque. O primeiro é que embora atualmente 

ocorra casamentos com oficialização no cartório, podendo também ocorrer no religioso, 

bem como exigência legal de pagamento de pensão pelos pais, também ocorre 

casamento sem oficialização no cartório: “sou juntada”, expressão recorrente. Há 

também casamentos entre evangélicos e católicos. Para tal, aqueles evangélicos não 

batizam antes de se casar, porque na religião protestante que seguem: “se batizar só 

pode namorar e casar com outro também batizado na nossa religião”. Assim os jovens, 

em geral, não se batizam ainda que pratiquem a religião, para evitar tal restrição. Depois 

de casados, pode ou não ocorrer “conversão” do outro àquela religião, identificamos 

situações que sim e que não. Explicaram-nos que consideram que essa é uma escolha de 

cada um e que a comunidade já existia antes dessa religião e que vai continuar tendo 

diversidade religiosa no quilombo347. 

Já em relação às terras da “chapada” todos os moradores do quilombo, 

considerando todas as setes localidades/comunidades que o compõem, têm direito de 

uso sem restrições de qualquer natureza – tanto para coleta do que for flor, como criação 

de gado, entre outros. Sobre as flores, o que prevalece no entendimento deles é que cada 

um colhe segundo a necessidade, ou “a precisão”, mas sempre tendo em conta: “não 

colher tudo que quem vier depois pode precisar também”. Assim, no caso das flores, 

além do “restolho” já considerado, deixam uma quantidade maior que possa ser colhida 

por “quem vier depois”. Na prática eles também conversam entre si e acabam por ter 

uma ideia aproximada de que famílias vão colher as flores naquele ano. Além disso, 

famílias extensas podem se organizar para subir juntas. 

                                                           
347 Por outro lado, algo que foi destacado de forma enfática por algumas mulheres “amigadas” foi: “não 

assino papel nenhum, porque a pessoa quando assina papel acha que é dona da outra”. Esse 
comportamento se fez presente também quando algumas delas migraram de forma temporária ou 
definitiva para a cidade de Diamantina para trabalhar e nos explicaram que não aceitaram ter o contrato 
estabelecido pela carteira de trabalho: “isso de assinar papel, é pra achar que é dona da gente, eu não 
aceito isso. Se o serviço tiver bom pra mim, fico nele, e se não tiver não tem nada que me obrigue a 
ficar. Por isso não quero carteira assinada”. Isso chamou nossa atenção e embora não possa ser 
assumido em termos de amostragem, foi recorrente na interação com essas mulheres. Se por um lado 
isso expressa a contradição das relações sociais de trabalho e a forma da inserção desses sujeitos na 
sociedade mais ampla, expressa também “rebeldia” ao significado que “a pessoa ser dona da gente” pela 
“assinatura” assume para essas mulheres na atualidade, em relação às relações sociais, o que merece 
aprofundamento. A “rebeldia” se expressa, pois, de diferentes formas de resistência, que num primeiro 
instante pode parecer uma simples ação, mas a memória acionada informa outros riscos, como, por 
exemplo, o processo de subalternização. 
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Para o gado, também é conhecida a taxa de lotação considerando-se a regeneração 

das pastagens, sendo que não estava sendo utilizada em sua total capacidade durante 

todo o período do trabalho de campo. Na atualidade o gado é de propriedade faz 

famílias nucleares, em geral, criado pela família extensa dentro dos acordos entre pais e 

filhos ou entre irmão na criação do rebanho. Até meados do século XX, segundo a 

história oral, o gado não era propriedade e era criado solto sem preocupação como as 

atuais, seja de vacinação ou de outros tipos. Eram soltos nas terras do quilombo e 

quando precisavam, buscavam. Depois, em décadas recentes passaram a ser vendidos, 

segundo nos foi explicado, conforme: “a precisão que alguém daqui tinha. Mas isso 

gerou discussão e passou a ser das famílias. Mas também era bem pouco, agora 

aumentou um tiquinho mais”.  

Na atualidade as famílias extensas buscam conter os animais para limitar seu 

caminhamento de forma a viabilizar seus cuidados, assim “fecham” algumas passagens 

para que os animais permaneçam numa determinada área e depois sejam conduzidos à 

outra ao longo da “chapada”, viabilizando o manejo, como explicou um morador: “se a 

gente não fizer isso, o gado sai aqui e some na chapada. Vai longe, vai parar longe e a 

gente perde ele. Outra ora ele pode machucar e a gente não acha pra curar. Então tem 

que ir acompanhando ele e cuidando dele”.   

Na época das chuvas, o gado é levado, em geral, para os pastos cultivados 

próximos às casas nas terras baixas para evitar que fiquem “ervados”. O restante do ano 

passa na “chapada”, onde, em geral as famílias extensas ocupam diferentes áreas de 

pastejo, mas também podem ocupar a mesma, segundo as necessidades e a oferta de 

pasto daquele ano, ou daquela estação chuvosa. Na “chapada” ocorre também a coleta 

da flora para fins diversos (alimentar, medicinal, etc.) levando em conta os ciclos 

vegetativos e mesmo lunares, a depender da espécie, por exemplo, para uso medicinal. 

Já madeira e lenha são retiradas, em geral, nas terras baixas, próximas de onde 

serão utilizadas. Ainda que no momento em que estão na “chapada”, “arranchando nas 

lapas”, também utilizam madeira para “fechar a lapa, fazer cama e cozinhar”.  Há, 

portanto, relações de solidariedade entre parentes e vizinhos que se ajudam quando 

estão nas “lapas”, como para o manejo do gado nos campos e o transporte de flores por 

meio do uso de animais de carga. 

Ocorre, nesse contexto, o uso coletivo da terra na “chapada” segundo as 

necessidades das famílias havendo aí a noção de domínio, não de propriedade, dessa 

área por toda a comunidade, como colocado pelos moradores em mais de uma ocasião: 



384 
   

“quem é filho da Mata pode usar, quem não é, não. E tem alguma área que os vizinhos 

de Felício [dos Santos] também usam, desde o tempo dos antigo e a gente se respeita”. 

Ou seja, o uso coletivo da terra ocorre entre descendentes e parentes da Mata dos 

Crioulos e em uma parte entre não-parentes em alianças históricas.  

Além disso, há normas de uso e se alguém desconsiderar sofre crítica dos demais 

e mesmo “aconselhamento” de alguém “mais velho”. Esse aconselhamento ou mesmo 

as críticas persistem: “até que a pessoa entenda que ela não pode ferir o direito da 

comunidade. Às vezes leva tempo, mas uma hora ela entende que aquilo não tá certo” 

em termos do costume como práxis da moral do grupo. Na prática há respeito à “palavra 

dos mais velhos”, o que denota elementos culturais do grupo, mas os jovens também 

são ouvidos nas decisões familiares e coletivas. Não identificamos uso de agentes 

externos para sanções extremas, pelo contrário, evitam entrada de autoridades externas 

ou estatais.  

Ao mesmo tempo, no direito costumeiro não consideram a possibilidade de 

alguém que é “filho da Mata” ser proibido de usar a “chapada”, mas sim educado pela 

família nuclear e extensa segundo a moral do grupo com os recursos territorializados e 

entre si mesmos, como explicado: “a terra é do povo todo que tem raiz aqui, que é da 

Mata e temos que cuidar dela porque ela cuida da gente. É assim que é. Ela não é pra ser 

tomada por um ou outro, isso não”. Há na representação do grupo uma reciprocidade e 

ancestralidade entre “terra” e “povo da mata” como expresso nessa colocação de uma 

das moradoras: “a terra é nossa desde os antigos e tem que cuidar dela pra que ela cuide 

nós”.  

Mesmo áreas que foram cercadas por agentes externos, como a antiga fazenda ou 

o parque estadual, não mudaram essa condição e parece haver uma compreensão do 

processo histórico que alimenta a esperança e as estratégias de “retomada” avaliando 

conjunturas, como apontado: “essa fazenda aí mesmo, ninguém que apareceu aí até hoje 

é dono dela nada, veio foi usufruir pra garimpo. Mas essa terra não é deles não, é nossa, 

desde os antigos, e vai voltar a ser, com fé em Deus! (...) Esse parque aí é a mesma 

coisa ...” Ou seja, os cercamentos impostos pela territorialização do capital e sua face 

oposta complementar (a “proteção” da natureza) são vistos como ameaças de perda 

territorial e da continuidade da lógica dessa formação sociocultural de base territorial, 

com sentimento de pertencimento e identidade, ancorada nos costumes expressos pelas 

práxis do grupo alimentada por sua visão social de mundo – que inclui o uso coletivo da 

terra.  
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De toda forma, se há o domínio coletivo da “chapada”, há o domínio de famílias 

extensas nas terras baixas, sendo na prática terras familiares indivisas. As unidades 

familiares na área de domínio de cada família extensa conta com limites estabelecidos e 

conhecidos entre eles, em muitos casos sem uso de cercas entre as elas. Não se trata de 

limites rígidos no interior visto que há relações de solidariedade e reciprocidade de 

diversas ordens com fluxo de coisas e pessoas que viabilizam a reprodução social da 

família extensa: sementes, alimentos, utensílios e mesmo dinheiro. As crianças recebem 

atenção diferenciada, são cuidadas no interior da família extensa, sendo recorrente ver 

avós confirmando se elas e seus pais “precisam de alguma coisa”, mas com cuidado de 

não desautorizar os pais. Isso também se dá em relação a idosos e convalescentes, são 

cuidados pelo grupo no interior da família extensa, que os alimenta. 

Além disso, o trabalho é organizado no interior das famílias extensas com troca 

de dia/serviço ou cultivos (“roças”) realizados conjuntamente por irmãs, mãe e filhas, 

etc., além de circulação constante de alimentos entre as casas. Também ocorre criação 

de animais de forma conjunta entre pais e filhos, ou entre irmãos, que inclusive 

compartilham os pastos cultivados quando o gado desce da “chapada” na época das 

águas. Ao mesmo tempo, há uma prática de: “respeitar o que é do outro, sempre 

avisamos pro outro se tamo precisando de alguma coisa, não pegamos as coisas sem 

pedir. Porque pra nós aqui o respeito é muito importante. Mas pode ter certeza, se você 

tiver precisando de alguma coisa e pedir, a pessoa vai te dar o que ela tiver pra te ajudar, 

e eu mesma coisa pra ela”. Há ainda uma prática recorrente referente a necessidade, 

como explicaram-nos: “agora tem uma coisa aqui pra nós que é assim, seu eu ver que 

tem alguém daqui de dentro que tá passando dificuldade, eu não espero pedir não, eu 

pego o que eu tiver em casa e levo pra pessoa. Aqui é assim”. 

Se “força” é uma palavra na Mata, “zelo”, “respeito” e “honra” também são. 

Sendo que a organização do trabalho se dá pelos membros da unidade familiar com a 

família extensa e mesmo com a comunidade como um todo do qual participam com 

relações de reciprocidade e de cuidado mutuo, o que é expresso pelo alimento 

produzido pelas famílias que se reverte, na prática, para o grupo através da circulação 

por troca ou doação e mesmo pela sua disponibilidade no fogão que é oferecido não só 

ao núcleo familiar, como à todos que passarem pela casa durante o dia. No domingo, 

por exemplo, as pessoas veem de longe para o culto e a família que mora próxima à 

igreja já se prepara para “ajudar os irmãos”, tanto com alimento, como com espaço para 
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trocarem as roupas da poeira dos caminhos percorridos. Além disso, a noção de uso da 

terra prevalece, mesmo com transformações recentes acerca da sucessão, posse e venda. 

 

 

O exercício do direito pelo uso e necessidade – a sucessão da unidade familiar 

 

Segundo o direito costumeiro de herança, ele se aplica em relação à unidade 

familiar, visto que a “chapada” é direito de uso coletivo. Essa área de domínio dos pais 

terá seu direito de uso sucedido pelos filhos e filhas dos pais quando ambos vierem a 

falecer. Entretanto, desconsideram-se as partes que o pai destinou aos filhos que se 

casaram ou retornaram para casa quando ele ainda estava vivo – que significa 

antecipação de direito de uso distribuído aos filhos que com ele viveram como seus 

vizinhos, em geral após se casarem, sendo essa doação/sucessão feita em vida respeitada 

pelos demais irmãos.  

Ao mesmo tempo, essa unidade familiar dos genitores falecidos é destinada aos 

filhos que dela forem fazer uso, ou seja, que estão vivendo ou vão viver da terra (de 

volta para casa se quiser). Na prática, quando os dois genitores faleceram, os irmãos se 

reúnem, filhos e filhas que vivem dentro ou fora do quilombo, e veem “quem quer ou 

tem condição de cuidar da terra deles [dos pais]. Se mais de um quiser, combina quem 

vai usar onde. E as coisas deles [utensílios e animais] divide entre os irmãos, tudo é 

combinado”. Assim ocorre a sucessão da terra, não sua partilha ou sua venda:  

 

Vender terra dos pais? Não! Ninguém aqui ninguém costuma de 
vender a terra onde os pais viveram, não. Porque assim, terra 
não uma coisa nossa ou de ninguém. Terra é o que Deus deu pro 
nosso povo, pra nós, pra gente usar enquanto estiver vivo. 
Depois que a gente morrer, tem que deixar pra outro usar. É 
assim que é pra nós aqui (Moradora da Mata dos Crioulos, abril 
de 2018).  

 

A terra dos pais assume também um sentido de sacralidade que deve ser 

sucedida pelos filhos, uma herança deles, um direito respeitado pelos demais membros 

do quilombo: 

 

Se ninguém tiver em condição de cuidar da terra deles [dos 
pais], depois que eles se foram, então ela vai ficar lá. Tipo de 
uma herança dos filhos, no costume daqui, que fica lá pra 
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quando algum dos filhos precisar ou puder, ele tem pra onde 
voltar. E todo mundo do quilombo respeita isso. (...) Pode ser 
que num caso de a família, os filhos tudo irem embora e nunca 
mais voltar, pode ser que alguém pegue a possear aquela terra, 
se tiver precisão. Até pra cuidar dela. Mas até hoje num 
aconteceu isso não. Algum filho fica na terra (Moradora da Mata 
dos Crioulos, abril de 2018).  

 

Assim, é a “combinação” dos filhos que define a sucessão da terra ou se ela vai 

ficar como uma herança para quando puderem ou precisarem voltar para casa, se for o 

caso. Isso é fruto de um acordo entre sucessores cujo uso orienta as decisões e as 

necessidades são colocadas, debatidas pelo grupo com base no seu ethos348. De toda 

forma, o uso se sobrepõe a troca, sendo o que se efetiva a sucessão dos pais no uso da 

terra, do que a divisão da terra entre todos os herdeiros dos pais. Ou mantê-la como 

herança para posterior sucessão, no caso de nenhum filho ou filha assumir de pronto o 

cuidado e uso da mesma.  

Na prática, nessa lógica de direito e sucessão pelo uso de quem da terra precisa 

para viver, os membros da família que migram de forma permanente quando os pais 

ainda estão vivos, acabam por abrir mão das terras que são divididas por eles ainda em 

vida entre aqueles que dela forem fazer uso. E essa destinação anterior de parte da terra 

é respeitada pelos demais filhos não sendo entendida como “antecipação de herança”. 

Além disso, as filhas que já se casaram, entendem que seu direito de sucessão fica para 

quem a terra for usar porque sucederá com seu marido a terra que o sogro a eles 

destinar para a nova família, quando do casamento. Assim o direito de herança incide 

somente na unidade utilizada pelos pais, após a morte dos mesmos, tendo seu uso 

definido pelos descendentes. Mas, apenas na área dividida entre as famílias.  

Mas em ambos os casos (migração ou separação) os filhos podem decidir retornar 

à terra – seja por divórcio ou decisão de voltar para a Mata. Se isso ocorre com os pais 

vivos, eles o acolhem e o consideram para distribuir as terras de domínio daquela 

unidade familiar no interior da família extensa. Se os pais já tiverem falecido, os irmãos 

acolhem: “porque a terra é pra ser usada pelo povo daqui usar”. Nas situações 

                                                           
348 Tal processo aproxima-se da elaboração de Woortmann (1994), em que descendência e sucessão 

consistem na transmissão de direitos e deveres e os sistemas mais coerentes seriam unilineares, onde os 
grupos de descendência detêm o domínio corporativo das propriedades mais relevantes para dada 
sociedade, o que não impede a existência de propriedades individuais, relevantes para a constituição de 
pessoas. Tais propriedades, entretanto, são indivisas, o que torna o grupo uma pessoa jurídica. Mas essa 
unilinearidade é central para a reprodução social desses grupos. Além disso, nessas sociedades o todo 
subordina o indivíduo, sendo os sujeitos tratados como seres relacionais e não individuais. A herança 
estabelece, assim, a relação entre a pessoa e o todo (WOORTAMNN, 1994). 
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identificadas em campo, tanto filhas que se separaram como filhos que retornaram de 

migração, foram acolhidos e a terra viabilizada pelos pais e como “filhos da Mata” têm 

direito ao uso da “chapada”, devendo respeitar as normas de uso dos recursos 

territorializados pelo quilombo.  

Uma situação que se diferencia da herança, ou da terra dos pais que permanece 

como herança dos descendentes, é quando um dos filhos resolve migrar para a cidade de 

Diamantina (principal fluxo). Em geral, nos casos que identificamos em campo, a 

família mantém sua terra para quando voltarem e trata-se de uma terra que recebeu de 

seus pais quando formou sua família. Entretanto, também identificamos situações em 

que a família migrante não tinha dinheiro para se instalar na cidade e assim decidiu 

“vender” sua terra, o que em geral significa passar para um irmão ou outro parente da 

família extensa que tem domínio daquela área em troca de um preço que remunere o 

trabalho nela feita para começar a vida na cidade. A esse respeito uma afirmação 

recorrente foi: “isso só numa necessidade mesmo de dinheiro, porque terra não é coisa 

que se vende, né?! E aí ele vende somente a posse dele porque a chapada ninguém pode 

vender, é da comunidade toda”. 

Um aspecto a ressaltar é que as famílias não têm título da terra e só em décadas 

recentes passaram a se declarar posseiro, ocorrendo cadastro do INCRA, dada a relação 

com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Porém isso se subordina ao direito pelo uso: 

“aqui todo mundo é posseiro, ninguém é dono de terra. E a terra é de quem tem raiz na 

Mata. É dessa nação e quem é filho dela pode viver aqui”. Assim os costumes também 

foram atualizados na apropriação da terra, mas mantiveram o uso coletivo das terras da 

“chapada” e a lógica de sucessão/herança pelo uso de quem da terra vá viver.  

 

 

O uso coletivo da terra como forma de apropriação territorial baseada em costumes  

 

Dessa forma, na atual conjuntura, a dualidade unidades familiares/uso coletivo da 

terra se faz presente em que a noção de posse se dá subordinada no interior do domínio 

da família extensa – nas unidades familiares. Na prática essa posse familiar se realiza 

entrecortada/permeada pelos costumes dos descendentes/sucessores da terra ancestral 

coletiva com fluxo intenso de pessoas e coisas entre as mesmas, em bases de 

reciprocidade e solidariedade. Dualidade que orientam as práticas sociais na relação 
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com a terra, em que a forma posse carrega o conteúdo de uso coletivo, sendo que o 

“quilombo” passa a ser visto como meio de reconquista e domínio territorial do grupo. 

O grupo lida internamente com duas dimensões de domínio – familiar e coletivo - 

cujo direito costumeiro de apropriação dos recursos territorializados se dá pelo uso 

coletivo da terra com tudo que nela tem segundo as necessidades. Já as normas de uso 

são observadas, já que o indivíduo está submetido aos costumes do grupo, portanto às 

suas normas de acesso, uso e manejo dos recursos ancorados pelas relações de 

descendência, parentesco e reciprocidade com práticas costumeiras baseadas na 

cultura do grupo.  

Na prática o uso coletivo da terra da “chapada” com todas as riquezas nela 

contidas (flora, fauna e lapas) ocorre de acordo com “a precisão das famílias da Mata”. 

O uso coletivo da terra age como mecanismo de garantia de acesso e uso dos recursos da 

“chapada” a todos os descendentes e parentes do grupo segundo suas necessidades, bem 

como de distribuição da riqueza traduzida, por exemplo, na pastagem (esta usada pelos 

que têm rebanho bovino, ou animal de transporte, o que é recorrente) e na flor sobre a 

qual incide a monopolização do território349. 

Já o uso familiar nuclear/extenso se dá de forma articulada em que a posse da 

unidade familiar pode contar com áreas descontínuas, através das roças que “andam”; 

com mobilidade das casas que “andam”; e fluída ou entrecortada por reciprocidades de 

diversas ordens com fluxos constantes/cotidianos que a atravessam: troca e doação de 

sementes/animais, alimentos e cuidados uns com os outros – “filhos da Mata”. Além 

disso, há normas de acesso e uso da flora por todos mesmo no interior das unidades 

familiares, como prática costumeira. 

Nessa perspectiva a unidade territorial como um todo é fundante à reprodução 

social e cultural do grupo sendo que o uso coletivo da terra se dá tanto na área da 

“chapada”, que ocupa mais da metade da área total, como da água e flora contidas nas 

áreas de domínio familiar, com fluxo interno de alimentos por elas produzidos e 

compartilhados pelo grupo. A organização do trabalho ocorre através dos laços de 

descendência, parentesco e proximidade com relações de reciprocidade (que orientam 

direitos e deveres do grupo).  

 

 

                                                           
349 Oliveira (2016). 
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As regras de acesso e uso dos recursos territorializados - costumes coletivos 

 

Na compreensão do grupo, o que está na área territorializada pelo quilombo é de 

domínio de seus descendentes para uso dos mesmos. Sendo que a água e a terra, 

incluindo os recursos nela contidos, não são passiveis de apropriação individual. A terra 

sob domínio familiar é sua posse e o restante é de uso coletivo, sendo que ambas são de 

domínio do grupo de descendentes e parentes. Em geral o que está contido nas unidades 

familiares são entendidos como de propriedade daquela família – benfeitorias, 

instrumentos de trabalho/equipamentos, cultivos e animais de criação.   

A água é para ser usado por todos e se estiver em área sob domínio familiar, será 

usada pela família e por algum vizinho que também dela necessite, vimos situações de 

três famílias vizinhas utilizando a mesma nascente. De forma que esse uso é organizado 

pela capacidade da nascente que costuma ser encanada até as casas, sendo recorrente 

terem “bicas” de água corrente nos quintais para uso doméstico. Recursos minerais 

também são entendidos como de domínio da comunidade que a ela devem ser 

priorizados em caso de exploração. Entretanto, outrora, quando chegaram a explorar 

diamantes e cristais no interior do quilombo, recursos de baixa ocorrência na área, isso 

só era feito se consentido pela família que estivesse ali vivendo – ou seja, não separam 

solo e subsolo. 

A biodiversidade é entendida como dádiva da natureza que deve ser usada pelo 

grupo segundo práticas costumeiras que garantam sua longevidade, sendo de uso 

coletivo. O que difere é que tudo aquilo que se encontra na “chapada” é de livre acesso 

e uso das famílias. Já se estiverem dentro das áreas familiares, também são de uso das 

famílias, mas é costume avisar à família que vai acessar o recurso por uma questão de 

“respeito pra entrar no quintal das pessoas”. Há nuances da forma como isso se dá 

segundo abundância e ciclo vegetativo para o caso da flora nativa e as práticas de 

coleta/manejo conjugam: onde encontrar, quando coletar, como coletar e quanto coletar 

de cada espécie, de forma a garantir sua conservação.  

O manejo é baseado nos conhecimentos associados, considerando o ciclo lunar - 

que guardam compreensão dos ciclos naturais das espécies e da taxa de coleta, 

garantindo renovação/continuidade de cada espécie com vistas a garantia de sua 

continuidade para uso das famílias/comunidades. A partir dessas compreensões foram 

construídas normas de uso que variam segundo os contextos internos e externos e 

variações ambientais, ou seja, ajustes ocorrem segundo a realidade concreta como 
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adversidades de clima ou também de conflitos territoriais. Caso não sejam, ocorrem 

críticas e mesmo intervenção/sanção, em geral, dos mais velhos para evitar/corrigir o 

que for considerado abuso.  

Assim, a flora pode ser de livre acesso ou de acesso via famílias que estão usando 

determinada porção de terra, mas são compreendidas como de uso coletivo. Na prática, 

para aquilo que está dentro da unidade familiar, as pessoas costumam solicitar ou, como 

detalhado: “avisam pra família, porque o povo aqui respeita muito, não é costume de 

entrar sem pedir licença. Mas também é mais se tiver algo que a pessoa precisa e tá 

perto da casa da família, se for longe, é só pegar”.  

De forma que nas unidades familiares o uso coletivo se dá sem necessidade de 

“combinar” para frutos, lenha e ervas medicinais. Se for cipó, pindoba (de revestir 

telhados) e madeira para construção sempre: “pede e combina com o dono da casa, 

porque isso é coisa que tem menos, mas sempre a pessoa dá”. No caso de madeira, se 

for mais grossa, envolve combinação e mesmo algum preço porque envolve também 

trabalho de retirada e serragem, sendo comum dividirem o produto – dada sua menor 

abundância e maior ciclo vegetativo. E negar qualquer uma dessas coisas é algo que os 

moradores não concebem, ou seja, não faz sentido. Assim, “pedir” é parte do que 

entendem como “respeito” a quem daquela área “zela”. 

Se for algo do quintal da família, também “pedem”, como ervas medicinais 

cultivadas, ou mesmo sementes – para isso ocorrem trocas também. As matas são 

consideradas essenciais à manutenção de água, sendo, em geral preservadas e protegidas 

do fogo usado na renovação dos campos de flores e pastagens. Estando nas unidades 

familiares são entendidas como algo de importância e uso da comunidade que estão sob 

cuidado de determinada família que deve delas zelar. 

Para as plantas ornamentais, sobretudo flores, a coleta deve ser feita observando 

seu ciclo e com os devidos cuidados de não arrancar as raízes, para garantir 

longevidade, além de deixar o “restolho” para nascimento de novas plantas. Já os 

campos de pastagens, são usados pelos proprietários de gado de forma conjunta. Sendo 

que a taxa de lotação de animais é conhecida por todos e deve ser respeitada para 

garantir regeneração das gramíneas nativas, ou manutenção do recurso pastagem. Assim 

a lógica de propriedade opera sobre os animais, não sobre as plantas, mas o acesso aos 

campos é consentido a todos da Mata dos Crioulos. 

O grupo lida internamente com duas dimensões de domínio – familiar e coletivo -, 

cujo direito costumeiro de apropriação dos recursos territorializados com variações de 
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acesso consentido pela família ou livre na “chapada”, mas a biodiversidade efetiva-se 

como de uso coletivo em ambos os domínios. Ao mesmo tempo, as práticas 

costumeiras sofreram variações, como, por exemplo, a proibição do uso do fogo na 

“chapada” dada a proximidade com o órgão ambiental que criminaliza tal ação. Já as 

normas de uso são observadas pelo grupo, pois o indivíduo está submetido aos costumes 

coletivos da comunidade, portanto às suas normas costumeiras de acesso, uso e manejo. 

Ou seja, há relações de descendência, parentesco e reciprocidade que ancoram as 

práticas costumeiras baseada na cultura do grupo.  

 

 

A organização do trabalho e as relações sociais de produção 

 

Em geral, o trabalho realizado nas unidades familiares pela família que nela vive 

em “combinação” com a família extensa ao seu redor. O mesmo se estende para o uso 

coletivo, em que pais e filhos ou irmãos e irmãs de uma mesma família extensa podem 

se unir para coleta e criação de rebanhos em ajuda mútua, ou reciprocidade. O trabalho 

pode recrutar todos os membros da família e é organizado em seu interior variando seus 

contextos internos e externos. 

Geralmente, as mulheres têm maior tempo dedicado ao trabalho nos quintais, 

roçados e criação de animais de pequeno porte, além do cuidado com os filhos, bem 

como o preparo de alimentos e com a casa. Entretanto, isso não significa, que sejam 

responsabilidades exclusivas delas, podendo haver trabalho conjunto da família nessas 

atividades a depender do contexto e necessidade de maior esforço, como construção e 

manutenção de benfeitorias e cultivo ou capina dos roçados.  

Há protagonismo das mulheres nas roças mesmo naquelas famílias em que o 

marido estava presente constantemente, ou seja, não se ausentou para trabalho 

temporário, o que pode ocorrer segundo as necessidades da família para conseguir 

renda monetária para algum investimento que demande maior vulto de dinheiro. Com 

algumas exceções de homens que lidam mais diretamente nas roças, as mulheres 

consideram que os homens: “ajudam na roça, mas quem puxa o trabalho é as mulheres. 

Aqui na Mata é assim”. 

Já os homens, em geral, se ocupam da criação de gado, cuidados dos pastos 

cultivados, cercas de contenção e animais, construções internas, “ajuda na roça”, entre 

outros. O mesmo vale para essas atividades em que a família pode participar 
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conjuntamente a depender do contexto. O trabalho temporário, quando ocorre, em 

geral, é atribuído aos homens sendo recorrente que se realize no próprio município e 

vizinhança – como mineração, construção civil, etc. Mas cabe destacar que conhecemos 

famílias que não se ausentam do quilombo e quando “vão à rua”, acham “penoso e volto 

o mais rápido possível”.  

A iniciação do trabalho nos campos também se dá por volta dos sete ou oito anos 

de idade, feito como atividade lúdica e que cria senso de responsabilidade, entendem 

que “as crianças vão aprendendo aos poucos”. Isso se dá sempre acompanhado dos pais 

e avós, somente assumindo responsabilidades quando maiores. Em geral, a coleta de 

flores é realizada pela família, podendo recrutar todos os seus membros. Quando a mãe 

tem crianças pequenas, ou em idade escolar, em geral deixa com filhas maiores ou irmãs 

e avós para que possam coletar. Pode ocorrer também revezamento entre as mulheres 

que se alternam no cuidado das crianças enquanto estão na “chapada”. Aqueles que 

estão em idade escolar, buscam as folgas e feriados para colherem flores, que significa 

também socialização e obtenção de renda. As mães consideram que depois dos dez 

anos, essa renda é importante para os jovens aprenderem a lidar com essa economia, 

como uma delas nos explicou: “eles começam tendo seu próprio dinheirinho para 

comprar alguma coisa que quer na rua e entender como são as coisas. Aí depois eles 

pega a juntar pra comprar alguma coisa quando tão maiores, vão aprendendo e vendo o 

que o esforço deles é importante pra ter as coisas”. 

De forma que a coleta de flores é uma forma de socialização da criança no 

mundo do trabalho e do uso coletivo da “chapada” que envolve a moradia nas “lapas”, 

os sítios de memória ancestral, as longas travessias, os ritmos, ritos, sabores, odores, 

etc. Junto com o trabalho de coleta das flores, ocorre também o cuidado na formação do 

rebanho/poupança entre pais e filhos e também a compreensão dessa construção 

sociocultural de base territorial com lugares, possibilidades de uso e história comum. 

Em geral, famílias extensas sobem junto para a coleta de flores e buscam ficar 

próximas nos campos, ou seja, em “lapas vizinhas”. Em casos de “lapas” grandes, que 

cabem mais de uma família, podem “arranchar” juntas ou mesmo revezarem ao longo 

da safra. No caso de arrancharem juntas, reproduzem as unidades familiares em seu 

interior. No caso que vivenciamos, duas famílias usavam a própria formação rochosa 

para fazer a divisão de duas moradias numa mesma lapa. Cada parte tinha cozinha e 

quartos, com fluxo de alimentos. De forma que aumentam a individualidade/privacidade 

do núcleo familiar no interior da família extensa também nas moradias “lapas”. 
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Anteriormente o campo de flores era manejado com uso controlado do fogo pela 

última família que terminasse a colheita naquela área, em geral no fim da safra em abril, 

o que coincide com o final da estação chuvosa, quando ainda havia umidade para 

rebrota das plantas. Já o campo do gado era manejado com fogo na entrada das águas, 

após as primeiras chuvas, pelas famílias que estivessem usando aquela área. Em ambos 

os casos davam intervalos de dois a três anos para que ocorresse a queima, a depender 

do local. Atualmente esse manejo está criminalizado pelo órgão ambiental gestor das 

unidades de conservação incidentes na área, assim como o da roça de toco, gerando 

tensões constantes e tem efeito direito sobre a produção das áreas. 

No interior das famílias extensas há também diversos “combinados”, nos dizeres 

locais, para a realização do trabalho em bases de reciprocidade. A troca de dia, ou de 

serviço, se faz constantemente para limpar pasto, arrumar cercas, retirar madeira para 

construção local, capina de roça, ente outros. Também praticam mutirão para “barrear 

casa” momento de enchimento de casas ou construções do quintal de pau-a-pique; ou 

mesmo para a construção de casas em adobe e cobertura do telhado (técnica 

amplamente utilizada nas casas); ou mesmo para construção com alvenaria, que já se faz 

presente no quilombo. O mutirão também ocorre para preparação dos festejos da igreja, 

dos casamentos ou aniversário de crianças. 

Há também parceria entre as mulheres no cultivo das roças. Essa modalidade tem 

variações. A mais comum é elas plantarem suas roças com as famílias nucleares e para 

ter uma quantidade maior de algum cereal (geralmente milho e feijão), elas plantam em 

mais áreas dentro da própria área de suas posses e dividem entre si, metade para cada. 

Quando resolvem plantar para além das suas próprias posses, o fazem em terras de 

algum parente. Nesses casos vimos parceria em que a pessoa que tem a posse da área 

prepara o terreno e dá as sementes e elas cultivam e dividem metade para o “posseiro da 

terra” e metade para elas, que dividem meio a meio entre si. Situações em que elas 

fazem do preparo à colheita e dão uma terça parte ao “dono do terreno” (modalidade 

menos utilizada). Ou mesmo em que o “posseiro” não vai plantar naquele ano e 

“empresta” a terra para elas, que fazem o trabalho e dividem somente entre elas. Essa 

prática de “emprestar” é muito comum e em geral elas acham por bem darem alguma 

coisa à família que emprestou o terreno. Mas como nesse caso não há obrigação disso, 

por vezes elas retribuem de outra forma, como plantar frutífera na área e deixar em 

retribuição para a família. Muitas vezes elas usam por anos uma terra “emprestada por 

parente”.  
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Ocorre também criação de gado bovino conjuntamente entre pais e filhos ou entre 

irmãos com ajuda mutua no cuidado dos animais. Sendo recorrente que na época que o 

rebanho está nas terras baixas, época das águas, que utilizem os pastos de cada núcleo 

familiar de forma alternada e conjunta. Então aquela família extensa reveza os pastos 

que cada família nuclear tem. Também se revezam no cuidado dos animais nas terras 

baixas ou nos campos nativos da “chapada”. Mas cada um tem seu rebanho, porém vive 

misturado e criado conjuntamente. Também ocorre “empréstimo” de pasto, em geral o 

posseiro que não está usando “empresta” a um parente e a única exigência é mantê-lo 

limpo. 

Outro aspecto recorrente é as noras “ajudarem” as sogras nos quintais. Trata-se de 

quintais mais antigos, com grande variedade de olerícolas, frutíferas, corantes, 

medicinais e mesmo pequenos cultivos de grãos e mandioca, além de nativas entre as 

espécies cultivadas. Esse trabalho não inclui “combinação” de retribuição e quando 

questionadas a respeito, a explicação recorrente foi: “eu sempre ajudo, porque depois 

ela sempre me manda coisas desse quintal”. Mas também podem ocorrer roças 

conjuntas entre sogra e nora, se morarem na mesma casa; ou troca de dia se ambas 

tiverem roças separadas. Portanto, o quintal conta com trabalho das famílias que dele 

vão usufruir, pois a colheita é compartilhada no âmbito das famílias vizinhas. Assim 

como o gado e porco abatidos são compartilhados entre os vizinhos. E a colheita das 

roças, acaba sendo compartilhada através das doações e trocas, ou circulação constante 

de alimentos, o efeito desse processo é: “nunca vi ninguém aqui na mata passar fome 

não. E qualquer coisa que um precisa, o outro ajuda”.  

De toda forma, a princípio a família nuclear se organiza para trabalhar em sua 

unidade, mas efetivamente o trabalho se viabiliza pela família extensa para cultivos e 

criação a partir da reciprocidade e todos usufruem dos alimentos colhidos. Já a coleta 

ocorre pelos membros da família nuclear, que goza dos frutos/renda desse trabalho. 

Assim como a renda proveniente do gado fica para a família nuclear que seja sua 

proprietária. Portanto, o alimento é compartilhado pela família nuclear e extensa e a 

renda do gado fica para seus proprietários e da flora para a família que a coletou.  

Há ainda relações de reciprocidade na produção de rapadura, em geral o “dono do 

engenho” fica com uma parte da produção, trabalhando diretamente no transporte da 

cana e na produção da rapadura. Já a farinha de mandioca, que quase toda família tem 

sua “pedra” de torra, é feita envolvendo todos os membros das famílias envolvidas. As 

etapas incluem: colher, descascar, moer, prensar e torrar a mandioca. Em geral a torra 
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fica a cargo das mulheres. O mais comum é as famílias combinarem a semana que farão 

de todas as famílias vizinhas. Cada mulher traz uma quantidade parecida de mandioca e 

trabalham por dias até que toda a mandioca esteja processada. Ao final, cada uma leva 

uma quantidade parecida de farinha para casa, visto que levam uma quantidade parecida 

de mandioca. 

Para além das relações de reciprocidades no trabalho, ocorre também 

solidariedade sem acordo de retorno próximo, ainda que possa ocorrer em algum 

momento:  

 

A gente se ajuda também no trabalho, assim o mais comum é 
vizinho e parente combinar serviço, outra hora pra fazer uma 
festa faz um mutirão, também tem. Agora mesmo nós vamos 
fazer um mutirão pra ajudar a arrumar o quintal de um morador 
daqui que tá voltando pra Mata e tá desanimado porque o 
serviço é muito. Então nós vamos lá fazer com ele e vai levar 
dias e ele não vai pagar nada, nem a comida porque ele tá 
voltando e não tem nem roça. Mas nós vamos ajudar sem nada 
em troca, porque ele é daqui e precisa de ajuda pra voltar. (...) 
Mas tem também um outro tipo de ajuda, que se alguém da Mata 
mesmo que tem uma casa longe da minha e mesmo que num 
seja assim um parente perto, se a pessoa tá precisando de ajuda 
porque tá com alguma dificuldade de doença ou de outra coisa, a 
gente vai lá e ajuda. Aí não é troca de dia ou de mutirão. É ajuda 
mesmo de graça, porque aqui a gente zela um do outro. Eu já saí 
de casa para ajudar gente lá em baixo. E não é que a pessoa tem 
obrigação de me devolver aquela ajuda. As vezes um dia eu vou 
precisar de ajuda também e vai ser até outra pessoa que vai vir 
me ajudar e não aquela. Mas eu sei que vou ter ajuda aqui 
dentro, porque aqui é assim. (Moradora da Mata, abril de 2018). 
 

Na prática cotidiana, contam, pois, com relações de reciprocidade no trabalho 

(troca de dia, mutirão e parcerias), mas também solidariedade, ou ajuda mútua, entre 

famílias que estejam passando por alguma dificuldade, seja por adoecimento, por 

ausência de familiares naquele momento no quilombo ou de outra natureza, em que os 

demais se mobilizam para ajudar, considerando que aquele sujeito é do grupo e tem que 

ser cuidado e, ao mesmo tempo, ele considera que essa ajuda será retribuída se uma dia  

ela vier a precisar, mesmo que essa retribuição ocorra por outros membros do grupo350. 

                                                           
350 O que vai ao encontro do principio da dádiva apontado por Mauss (1972) constituindo um sistema de 

trocas orientado pelos atos de dar, receber e retribuir.  
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Porque operam com uma lógica coletiva que tem que cuidar-se mutuamente sem que 

isso ocorra com mediação de dinheiro ou troca de trabalho.  

 Na lógica deles, a ajuda/reciprocidade é uma constante que viabiliza a vida no 

quilombo: “aqui a gente se ajuda, combina o serviço e faz o que tiver que fazer. É um 

lugar de pouco dinheiro, mas que tem ajuda”. Há ainda a possibilidade de remuneração 

de um trabalho por dinheiro, em geral, quando é um trabalho maior que o outro não tem 

a mesma quantidade de serviço para ser trocado e havendo dinheiro acumulado, via de 

regra, por submissão a trabalhos externos temporários. Essa diferença entre os 

moradores tem relação direta com o número de membros da família que se sujeitam a 

tais trabalhos e o período que ficam fora das terras, sendo, em muitos casos, quando 

demandam trabalhos remunerados aos vizinhos. Assim como a pessoa está com 

possibilidade de remunerar e prioriza que isso seja: “pra um parente, porque aí ajuda ele 

também a ter algum dinheiro”.  

Também ocorrem trocas internas envolvendo dias de trabalho e coisas, por 

exemplo, presenciamos a negociação e animais (cavalos) em troca de dias. Utensílios de 

trabalho e mesmo animais de carga também podem ser emprestados. Portanto, as trocas 

envolvem trabalho e coisas que viabilizam a economia coletiva. Assim como ajudas, 

alimentos e visitas são retribuídas no interior do grupo.  

Dessa forma, há reciprocidade e o trabalho da família extensa e nuclear. Os 

indivíduos trabalham em família e gozam do alimento produzido pelo trabalho familiar 

extenso da família a qual pertencem. Há uma relação entre família-trabalho-alimento 

que alimenta a família extensa. Há prioridade da produção para o consumo familiar e 

ocorre venda/trocas/doação do seu excedente dentro e fora da comunidade, ou ajuda 

econômica mútua. Já a renda, gozam daquela gerada no interior da família nuclear pela 

coleta das flores e do gado que comercializam – animais criados pelo trabalho da 

família extensa.  

Na lógica de reprodução social desse grupo, “terras altas” e “terras baixas” se 

complementam ocorrendo cultivo, coleta e criação de animais em ambas as partes e 

garantem elasticidade às estratégias agroalimentares e econômicas construídas pelo 

grupo. Destaca-se que nas famílias com as quais interagimos no trabalho de campo, as 

decisões sobre o destino das rendas/dinheiro obtido pela venda de produtos se dava 

considerando as necessidades da família (como alimento complementar, roupas, 

calçados, etc.), bem como a escolarização dos filhos (cadernos, materiais, etc.) e suas 

demandas de consumo (como telefones celulares, etc.). 
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Portanto, é necessária a compreensão da organização econômica através das 

famílias extensas, bem como da dinâmica política interna considerando os grupos de 

descendência e as práticas conjuntas de defesa de suas terras ancestrais. Isso se 

expressou na “chapada”, onde o trabalho de defendê-la se dá de forma conjunta pelas 

famílias, assim como a garantia de uso dos recursos territorializados de forma a 

conservá-los ocorre pelo conjunto das práticas realizadas segundo as normas 

costumeiras. Há também ajustes ou atualização dessas normas de uso segundo os 

contextos, por exemplo, a proibição do manejo do fogo nos campos nativos pelo órgão 

ambiental, incidiu diretamente sobre a taxa de lotação de animais e da coleta de flores. 

São, portanto, famílias que trabalham suas terras – familiares e coletivas - e 

realizam a produção através do trabalho familiar nuclear conjugado ao trabalho familiar 

extenso, sob bases de relações sociais de reciprocidades, consideradas essenciais por 

viabilizarem a reprodução social. Ou seja, há uma dualidade complementar trabalho 

família nuclear/família extensa que viabiliza a reprodução social do grupo no âmbito da 

sua lógica coletiva de cuidado mutuo.  

 

 

Transformações e resistências no uso coletivo da terra na história agrária recente - 

direito de posse e de uso frente à territorialização do capital 

 

O direito de uso e o direito de posse 

 

Um primeiro que mudou a lógica da terra no quilombo, tem a ver com processo 

vivenciado na segunda metade do século XX. Segundo a memória coletiva do grupo, se 

a lógica de sucessão pelo uso e o direito de herança é costume antigo no quilombo, a 

posse é recente. Passaram a operar com a noção de posse da unidade familiar, ou o 

direito de posse, no momento de risco de perda territorial pelo proprietário que comprou 

a fazenda no início do século XX e em meados do mesmo, fez sua “medição” 

aumentando em uma casa decimal o seu tamanho – de 500 para 5.000 alqueires de 

terra351.  

Ao mesmo tempo, o encarregado pela “fazenda de mineração” nos dizeres locais, 

quis subordinar os quilombolas como “agregados”, visto que estavam no interior da área 

                                                           
351 Processo aprofundado no próximo capítulo deste trabalho. 



399 
   

retificada/ampliada. Isso não foi aceito e o mesmo trouxe agregados de fora. Segundo os 

moradores essa não era a prática do fazendeiro de São Paulo, que não morava na 

fazenda, mas de seu encarregado. De toda forma isso gerou tensão, conflitos e os 

moradores buscaram ajuda externa, o que veio pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais. 

Na memória coletiva dos moradores, o quilombo viveu, no período da ditadura 

civil-militar (1964-1984) outro grande problema. O primeiro foi a chegada de um 

estranho, que passou um tempo na tal fazenda sob a guarida do então proprietário. 

Referem-se a ele como “capitão” que além de uso de armas, passou a fiscalizar a 

entrada e saída do quilombo na estrada até então existente que leva a sede do município 

de Diamantina. Assim, quem passasse por lá era exigida a produção agrícola que 

estivesse carregando em seus animais, para levar para comercializar em Diamantina. 

Caso se negasse a entregar, era humilhado e violentado. Ou seja, os moradores do 

quilombo passaram, assim, a ser tratados como “agregados” da fazenda. Revoltados e 

sem encontrar saída, muitos deixaram de sair por aquela via, mas isso atingia em cheio a 

comercialização de seus produtos. Um dos moradores buscou ajuda no Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Diamantina e esse buscou na FETAEMG. A denúncia foi feita 

e o tal “capitão” como era chamado foi preso tendo sido identificado como um fugitivo 

da polícia. 

Nesses processos, o STR informou aos moradores que embora não tivessem 

relação de “agregados”, a exceção de alguns que o gerente da fazenda trouxe de outro 

município para dentro da antiga área da mesma, que o atual proprietário estava 

considerando toda a terra da comunidade como sua propriedade e que a forma deles não 

perderem suas terras era declarando-se posseiros sobre a dita área “particular”. Assim o 

fizeram para não perderem seu domínio das terras baixas. Esse momento dizia respeito a 

transformações das relações sociais de produção no campo brasileiro, em que muitos 

agregados foram expulsos do interior dos latifúndios para não caracterizar direito de 

posse sobre terras das fazendas – como demonstrou Moura (1988). Portanto, essa foi a 

conjuntura à qual reagiram.  

Inicialmente o sentido dado a tal processo foi de defesa das terras ancestrais sob 

domínio do grupo. Efetivamente as famílias extensas e nucleares já tinham domínio 

sobre as terras baixas e isso era respeitado, pois o uso como princípio cultural do grupo 

que ancora o direito costumeiro da terra e o trabalho nela exercido eram respeitados 

pelo grupo. Assim, a noção de posse foi apropriada pelo grupo e deu forma ao domínio 

da família nuclear pelo uso da unidade familiar. Com o tempo, a noção de posse gerou 
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transformação como possibilidade de apropriação da terra pela compra de um parente 

que fosse migrar de forma permanente sem sucessor e quisesse vender para levar algum 

dinheiro para iniciar a vida na cidade.  

Segundo nos explicaram, até então a apropriação familiar se dava de forma livre 

dentro do quilombo, não somente dentro do domínio de sua família extensa e valendo-

se de uma unidade familiar sem uso, ou abandonada por longo período. Assim, quando 

queriam mudar de lugar no quilombo, o faziam respeitando as áreas que outras famílias 

estavam usando e se apropriavam de uma que estivesse sem uso porque alguém a 

deixou por muito tempo e isso se dava sem mediação de dinheiro. Se alguém migrasse, 

por exemplo, sem sucessores, outro podia se apropriar e usar sua terra sem mediação de 

dinheiro. Não operavam, pois com a noção de direito de posse da terra. Isso não tinha a 

ver somente com mais ou menos espaço livre, mas com o uso feito ou não, bem como 

não se admitia a ideia de possuir a terra, apenas de pertencimento mútuo que 

viabilizava a livre fixação no interior do domínio do grupo, respeitando-se as áreas já 

em uso por outras famílias. Cabe ressaltar que isso ocorre nas terras baixas, nas terras 

altas da “chapada” qualquer um pode usar livremente. 

Para exemplificar a lógica até então, um morador nos explicou que um antigo 

morador da casa onde ele mora, deixou a moradia, em meados dos anos 1980, e o 

quintal dela por um tempo e não retornou. Isso era sinal de que não mais precisava 

daquela área para seu uso e de sua família, em muitos casos porque mudavam de lugar 

dentro do quilombo, e assim ele foi morar nessa casa onde está até hoje com sua 

família:  

 

De primeiro era assim, ninguém tinha posse de terra, porque 
terra não é de dono algum, ela é pra uso de quem precisa. Mas aí 
veio essa confusão e tivemo que fazer o INCRA e também pagar 
o sindicato. Aí pegou a ter posse. Aí as pessoas pararam de 
mudar de um lugar pro outro como quisesse e agora negociam a 
posse (Morador da Mata dos Crioulos, setembro de 2017). 

  

Ou seja, passaram a operar com a noção direito de posse familiar nuclear que 

pode ser vendida entre parentes, o que geralmente ocorre se forem deixar o quilombo 

por migração. Mas tal direito está subordinado ao de uso. Portanto, se não forem mais 

usar a terra e em caso de não haver sucessor do uso - seja por não ter filhos ou por 

serem crianças que ainda não podem suceder os pais no uso da terra e com eles 

migrarão. Sendo que esse recurso, em geral, viabiliza a mudança e instalação na cidade. 
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Ao mesmo tempo, a ideia de possuir a terra se confronta com o sentido de 

ancestralidade que ela tem para o grupo e que orienta a apropriação:  

 

Terra é pra usar pelos que têm raiz aqui na Mata dos Crioulos. A 
nossa terra pertence ao povo todo daqui desde os antigos que é 
assim e continua sendo. (...) E ninguém sai vendendo terra aqui 
não, que isso não coisa que se vende, só uma posse que não for 
mais usar. (Moradora da Mata, setembro de 2017).  

 

Por um lado, o uso se sobrepõe a troca, em que a posse toma forma do direito de 

uso pelos descendentes/sucessores da terra ancestral, tornando-se, inclusive, herança 

dos mesmos – em que se efetiva como uma terra indivisa que acolhe seus descendentes 

e parentes. Por outro, esse processo se expressou na redução da área de livre fixação e 

também passaram a realizar a venda do direito de posse para uso da unidade familiar 

numa relação mediada pelo dinheiro.  

Assim, atravessaram seus direitos costumeiros por dentro da posse, como unidade 

familiar e da família extensa que continuou sendo distribuída pelos pais aos filhos e 

suas novas famílias, como também mantiveram a lógica de sucessão e herança e o uso 

da “chapada” por todos - nem mesmo com a flor transformada em “mercadoria” isso 

alterou. Além disso, consideram que se uma área ficar abandonada ou sem uso por 

longo tempo, é passível de apossamento por alguém que “seja do quilombo e esteja 

precisando família” ou mesmo pode ser “cedida pela família que usa a posse”. Assim, a 

dualidade direito de uso/direito de posse passou a existir no quilombo em que os 

costumes reagiram e foram atualizados pela conjuntura com vistas a manter a terra 

ancestral sob domínio do grupo. Sendo a articulação entre a apropriação familiar e o uso 

coletivo de terras e recursos naturais territorializados pelo grupo estratégia de defesa 

frente a sociedade capitalista hegemônica envolvente. 

Cabe destacar que venda de posse ocorre, sobretudo, entre irmãos, sendo o preço 

definido pelo/no trabalho nela feito (roçados, quintais, pastagem, etc.), como 

benfeitorias, e também no tamanho, presença de água, localização e fertilidade natural 

para o caso de terras de cultura. Ainda assim, identificamos cinco posses que foram 

vendidas aos moradores de Diamantina sem nenhuma relação de proximidade com o 

grupo, porque os mesmos se aproximaram de moradores que estavam migrando e não 

havia um parente em condições de comprar, sendo que um deles foi por pressão intensa 
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de uma empresa mineradora. Ou seja, cinco unidades familiares num universo de 139 

que apontam outra transformação. 

Essa situação é vistas com preocupação pelos demais moradores, sobretudo no 

caso da mineradora – que se retirou, mas pode voltar. Os moradores não os reconhecem 

como passíveis de serem parentes por não terem nenhum vínculo com os “filhos da 

Mata” e não admitem que os mesmos usem a “chapada”, ou que se apropriem de 

qualquer coisa que esteja para além dos limites de suas posses. De toda forma, passaram 

a considerar que a titulação do quilombo seja um instrumento capaz reverter tal quadro. 

Outra situação de tensão tem a ver com o efeito do cercamento pelo IEF-MG de 

parte da terra coletiva na “chapada”, que o fez com uso de madeira e arame, o que até 

então não era prática local. No entendimento do grupo, como enunciado por um 

morador foi de que: “eles tomaram nossas terras, são grileiros, e muita gente teve medo 

deles cercarem tudo. Até hoje temos esse problema temo que ficar de olho pro povo do 

parque não cercar mais”. O efeito dessa lógica de cercamento interpretada como 

apropriação privada que poderia avançar, foi o motivo apontado por um dos moradores 

que cercou uma parte da “chapada” para sua família extensa criar gado, antes “que fosse 

tudo tomado”.  

Os demais moradores não o seguiram e tecem críticas ao mesmo. Mas, ao 

mesmo tempo, entendem sua apreensão e consideram que a terra está sendo usada por 

sua família extensa, o que deve ser respeitado, e que a área permanece sob domínio 

coletivo, portanto, se um dia precisarem, revertem a situação, como colocado por uma 

moradora: “Ele é daqui e tá usando com toda família dele. Se um dia a comunidade 

precisar, ele vai abrir, porque a terra é da comunidade. Com o tempo ele vai entender 

que isso é o melhor”.  

Apontam uma perspectiva histórica que parece valer-se da visão de mundo da 

qual ele deveria compartilhar por ser “filho da Mata”. Por outro lado, passado um tempo 

nos informaram que: “finalmente ele entendeu a luta do quilombo” e que verbalizou à 

comunidade que estava pensando em: “retirar a cerca quando demarcarem a terra do 

quilombo”. De forma que o “quilombo” passou a promover transformações no sentido 

de “retomada territorial”, criando uma expectativa de consolidação de direito pleno 

sobre as terras ancestrais, que não mais os colocassem em risco de novos cercamentos.  

Cabe ressaltar que foi colocado aos quilombolas a possibilidade de “termos de 

compromisso de uso” para casos de sobreposição entre territórios de povos e 

Comunidades Tradicionais e UCs celebrado junto ao órgão ambiental gestor do parque 
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estadual, segundo a Portaria conjunta da SEDA-MG e IEF-MG352 que orienta nesse 

sentido. A resposta de quilombolas, quando questionados a esse respeito: “não 

aceitamos acordo nenhum com eles, que até hoje só perseguiram a gente, não respeita a 

gente. Esse território é nosso e queremos que eles saiam. Podem levar aquela cerca e o 

que for deles, mas o território é nosso. A terra é do povo da Mata, que é uma nação só!” 

Se a “fazenda de mineração” trouxe transformações, sendo a posse uma busca de 

manutenção das terras ancestrais, a implantação do Parque Estadual do Rio Preto e sua 

relação com a compensação ambiental de empreendimentos capitalistas, refere-se a um 

processo de desterritorialização atual que traz tensão cotidiana aos quilombolas da 

Mata dos Crioulos. Para compreender essa enunciação que toma a forma de rebeldia, é 

preciso entender os conflitos que a ensejaram e as contraditórias ações do Estado nesse 

processo. 

 

 

A aliança capital-proteção integral da natureza na territorialização do capital e as 

lutas socioterritoriais 

 

O quilombo está localizado em uma área que foi definida como Área de Proteção 

Ambiental das Águas Vertentes (desde 1998), além de estar entre dois parques 

estaduais: Rio Preto, criado em 1994 e ampliado em 2005, e Pico do Itambé criado em 

1998353, todas essas unidades sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas de 

Minas Gerais (IEF-MG).  

Conforme os moradores, o Parque Estadual do Rio Preto é motivo de conflitos 

constantes, tendo sido criado e ampliado sem consulta aos moradores da Mata dos 

Crioulos. A área delimitada como tal, foi cercada, com uso de arame e madeira, estando 

sobreposta a parte considerável das terras coletivas do quilombo, exatamente onde estão 

localizados os campos de coleta de flores considerados mais importantes pela 

comunidade, bem como de sítio ancestrais como “lapas de geração”. Para se ter ideia da 

                                                           
352 Instrução Normativa Conjunta IEF/SEDA/CEPCT nº 001/2018, de 01 de Agosto de 2018: “Estabelece 

diretrizes e regulamenta os procedimentos para a elaboração, implementação e monitoramento de 
termos de compromisso entre o Instituto Estadual de Florestas, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário, a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais e os Povos e Comunidades Tradicionais cujos territórios 
tradicionais estão sobrepostos por unidades de conservação (UCs), de forma a garantir a presença de 
modos de vida  tradicionais desses grupos sociais em conciliação com a preservação e proteção do meio 
ambiente, consoante este instrumento de gestão”. 

353 Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/areas-protegidasn (acessado em abril de 2019). 



404 
   

violência usada em sua implantação, o depoimento, abaixo, de uma moradora que na 

época era criança, elucida a relação do quilombo com esse processo: 

 

Eu era criança e estava com minha irmã pequena na lapa que 
nasci e que íamos todos os anos, teve até uma época que 
moramos lá anos. Era à noitinha e eu estava preparando a janta e 
meus pais ainda estavam no campo colhendo flor. De repente ele 
[o gerente do parque] chegou na porta da lapa a cavalo com um 
chapéu grande e outros homens com ele. Ele me disse que era 
pra sair e que estava proibida de ir lá com minha família. Fiquei 
desesperada e pedi pra ele esperar meus pais chegarem, porque 
se não encontrassem eu e minha irmã pequena na lapa, iam ficar 
preocupados e estava escuro, não dava pra caminhar direito no 
mato no escuro. Ele disse pra sair, expulsou arrancou a gente da 
lapa e saímos correndo, eu tava chorando desesperada. Depois 
eles colocaram fogo na lapa, era nossa casa ... com nossas coisas 
lá, com as flores que ‘panhamo’ ... saí no escuro, com minha 
irmã pequena no colo, sem saber onde ir naquela escuridão, até 
que achei o caminho de uma lapa e corri pra lá. O povo acolheu 
a gente e depois meus pais acharam a gente. Minha mãe tava 
desesperada sem saber onde a gente tava, foram procurando de 
lapa em lapa ... Eu nunca vou esquecer isso, foi um dos piores 
dias da minha vida!354. 

 

O Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Preto foi elaborado em 2004 e o 

parque foi ampliado em 2005, após a criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), em 2000, sem consulta aos moradores do quilombo, conforme 

relataram, não tendo, ainda, seu plano de manejo sido atualizado355. Portanto, a área de 

sobreposição com as terras quilombolas está exatamente como determina a lei de 

unidades de conservação em relação a “populações tradicionais”356. 

                                                           
354 Depoimento integral nos arquivos do GESTA/UFMG. O referido gerente, cargo de confiança do IEF-

MG, é conhecido pelos moradores como: “filho de um fazendeiro”, do município onde o parque foi 
implantado. Esse aspecto levou os moradores a acharem, por muito tempo, que ele tinha cercado parte 
das terras do quilombo para uso pessoal, não sabiam que se tratava de uma ação do Estado de Minas 
Gerais de reordenamento territorial. 

355 Documentos analisados: Plano de Manejo do PERP e sentença judicial da Comarca de Diamantina, 
MG, de 03 de agosto de 2016, que definiu que o mesmo está defasado e não contempla a área de sua 
ampliação (sobre a terra quilombola), bem como exige sua regularização fundiária da unidade, como 
definido pelo SNUC (2000). 

356 SNUC (2000): “Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais 
sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e 
devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes”. (...) “§ 2o 
Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e 
ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os 
objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de 
moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e 
ações”. 
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Posteriormente, foi apresentado aos moradores da Mata dos Crioulos o “Projeto 

Sertões do Ivituruy”357, que faria a “compensação ambiental” por danos realizados por 

“empresas agropecuárias no Triângulo Mineiro” na área da antiga Fazenda do Curral,  -

ou Serra do Gavião, e Fazenda Chapada (áreas contíguas, consideradas do mesmo 

“proprietário” e que teria área total de 18.000 hectares) 358 -, cujo então proponente do 

projeto, teria comprado para implantação de uma unidade de conservação estadual de 

uso sustentável - Reserva Particular do Patrimônio Natural359 - a ser, posteriormente, 

reconhecida pelo Estado de Minas Gerais, através do órgão responsável, o IEF-MG: 

 

O Projeto é uma iniciativa de um grupo de empresas privadas 
sediadas na região do Triângulo Mineiro. A filosofia do projeto 
por parte destas empresas, objetiva a aquisição de áreas com 
vegetação nativa em Minas Gerais, para usar como Reserva 
Legal Extra-Propriedade, transformando-as em Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Entretanto, estas 
empresas entenderam por iniciativa própria que se faz 
necessário agregar a estas novas áreas que pretendem adquirir 
para transformar em RPPN, instrumentos que possam propiciar 
ganhos para a biodiversidade e melhoria da qualidade de vida 
das comunidades que vivem no entorno destas áreas. Diante 
desta visão empreendedora que pretende associar soluções para 
problemas ambientais e sociais, foi determinado que as áreas 
antes de serem adquiridas para Reserva Legal, devem preceder 
de uma série de estudos e levantamentos cujos enfoques são 
dirigidos para a identificação dos níveis de desenvolvimento 
ambiental, econômico, social, político e cultural da região. Com 
base nestas prerrogativas, várias visitas técnicas foram 
realizadas em regiões do Estado de Minas Gerais, antes da 
escolha do Alto Jequitinhonha, para ser Núcleo-Base do Projeto 
através das Fazendas Santa Cruz do Gavião e Chapada. Dentro 
desta concepção empresarial que busca conservar a 
biodiversidade, com base em ações e eventos que viabilizem a 
promoção da sustentabilidade na região, a escolha das fazendas 
supramencionadas para sede dos primeiros trabalhos do projeto 
obedeceu às particularidades descritas (...). Unindo as 
particularidades mencionadas, aos estudos desenvolvidos na 
região através de uma Expedição Técnico-Cientifica que reuniu 
profissionais de formação acadêmica multidisciplinar, numa 
missão de delinear as limitações e potencialidades dos recursos 
naturais nas fazendas e circunvizinhanças, foi detectado que nas 
referidas fazendas, os solos em sua maioria apresentam 
limitações quanto ao uso agrícola para subsistência em 

                                                           
357 Documento analisado: “Projeto Sertões do Ivituruy: diretrizes básicas”, de 2005. 
358 Não existe tal imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantina, MG. 
359 As RPPNs são previstas pelo SNUC (2000) e são isentas de Imposto Territorial Rural. 
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consequência de baixos índices de fertilidade, presença de 
elementos tóxicos, rochosidade, pedregosidade, relevo bastante 
acidentado e outras limitações, inerentes a gênese do solo da 
região. Associados a estes problemas, a região possui baixos 
indicadores sócio-econômicos (renda, alfabetização, 
escolaridade, dentre outros). O panorama afirma que a região 
carece de um plano de sustentabilidade que possa contemplar a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades regionais, 
resgate o acervo arquitetônico histórico-cultural de extrema 
valia para a História do Brasil, além de meios que garantam a 
conservação de uma rica biodiversidade repleta de espécies 
vegetais e animais que podem desaparecer caso não houver uma 
intervenção privada ou pública na área (Documento 
publicizado, “Projeto Sertões do Ivituruy”, p.08).  

 

Pela proposta apresentada, haveria a compra de terras “particulares” para 

implantação do projeto, que previa, além da “compensação ambiental”, o 

desenvolvimento de “econegócios sustentáveis” e “inclusão da comunidade no processo 

de sustentabilidade” (idem, p.33 e 39), por meio do: turismo (incluindo o científico com 

instalação de “Pousada”); “Escola do Cerrado” para “ensinar a comunidade em geral 

como usar o cerrado de forma sustentável"; “Museu do Tropeiro” (no casarão da antiga 

fazenda); além de implantação de “planta industrial” para produção de produtos 

alimentares, fármacos e cosméticos do cerrado com uso de mão de obra local, ou seja, 

do quilombo (idem, p.34 e 35).  

O efeito dessa aliança seria uma forma de legitimação da apropriação privada das 

terras inseridas no Quilombo Mata dos Crioulos, com o apoio do Estado, em que tal 

unidades de conservação viabilizaria o modo capitalista de produção adjetivado como 

“sustentável”. Assim, parte das terras, que os quilombolas entendem como pertencente 

ao seu território, foram ao mercado de terras, visto que empresas buscam áreas para tal 

compensação, bem como oportunizaria novos “negócios verdes”. Tal processo se daria 

pela aliança capital-Estado com legitimação de: ONGs, instituições de ensino e 

sociedade civil organizada (idem, p.08) - em geral formada por sujeitos da classe média 

urbana. Explicitou-se, assim, a aliança entre exploração de recursos naturais e 

“proteção” da natureza através da “compensação ambiental”, no âmbito da sociedade 

capitalista, em uma dualidade contraditória que gera exclusão social e 

desterritorialização.  

Destaque-se que esse cercamento viabilizaria a acumulação primitiva de capital e 

adequação ambiental numa só ação, mediada pelo Estado. Ao mesmo tempo a natureza 
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sairia da condição de sujeito de direitos, como a compreendem os quilombolas, para 

objeto viabilizador da renda da terra pelo discurso “ambiental” – o ganho ambiental que 

demanda a desterritorialização dos sujeitos, historicamente excluídos e silenciados, e 

gera concentração fundiária. 

É preciso ter em conta que a compensação ambiental, nesse caso, pela averbação 

de reserva legal no interior de unidades de conservação, é prevista na legislação 

ambiental360 e tornou-se um mecanismo também para sua regularização fundiária. Isso 

tanto pode se dar por meio da compra dessas terras pelas empresas e sua proteção direta, 

como RPPN, ou sua cessão/doação ao Estado dentro de UCs de proteção integral. Tal 

processo gera aquecimento do mercado de terras, em áreas até então consideradas, em 

muitos casos, como não interessantes às empresas, bem como concentração fundiária, 

passando a ser uma anistia de crimes ambientais e possibilidade de ganhos com 

“econegócios”. Portanto, é, também, um mecanismo de reserva disponibilizada à 

exploração capitalista dentro uma área natural “protegida”.  

Tornou-se, assim, uma forma de abrir “novos negócios” ou “compensar” a 

degradação causada em outro local, compreendendo, portanto, uma transferência 

geográfica de passivos ou de benefícios. As empresas conseguem ainda, agregar 

maiores preços às mercadorias, comunicando-se à sociedade como “ambientalmente 

responsáveis”. Ou seja, a contradição exploração/”proteção” da natureza via tais UCs, 

figura um movimento dialético de alimentação do modo capitalista de produção – são 

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

                                                           
360 O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) de Minas Gerais permitiu a averbação de 
reserva legal de propriedades rurais dentro de unidades de conservação, desde que fossem áreas de 
tamanho equivalente, localizadas no mesmo bioma e bacia hidrográfica. No caso de fazê-lo no interior 
de parques, 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 
“acelerar a regularização fundiária da UC de proteção integral” por meio do que o Estado denominou 
compensação social da reserva legal. 
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. § 7º – A identificação da área prioritária de que trata o inciso IV do 
§ 6º se dará por meio de ato específico do chefe do Poder Executivo e objetivará favorecer, entre outros: 
II – a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs”; 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”; e ainda Art. 103 – “O poder público, por meio dos 
órgãos competentes, criará normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para a 
pessoa física ou jurídica que: VII – criar e implantar RPPNs”. 
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hegemônico. Ao mesmo tempo, essas unidades de conservação de proteção integral 

significam, reserva, na medida em que têm seus limites alterados em caso de interesses 

capitalistas, como, por exemplo, de mineradoras, como detalhado adiante. 

No que se refere a tal processo, os moradores da Mata dos Crioulos relataram que 

expulsaram o representante das empresas proponentes do “Projeto Sertões do Ivituruy” 

e o mesmo não foi concretizado, sendo que a venda não foi confirmada, segundo 

registros do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantina. Desde então, o IEF-MG, 

que apoiava o projeto como forma de aumentar as áreas protegidas na área, mantém 

guarda-parques ocupando a sede da antiga fazenda. Questionado a respeito, em 2011, 

pelo Ministério Público Estadual, o IEF-MG não apresentou nenhum termo de cessão de 

uso pelos proprietários da fazenda, que constam do registro cartorial atual do imóvel361. 

Os moradores afirmaram que os guarda-parques do Parque Estadual do Rio Preto 

(situado a, aproximadamente, 10 km de distância da área em questão), estão lá desde 

2008 e mantém vigilância sobre os moradores, com conflitos deflagrados.  

Posteriormente, em 2010, o IEF-MG definiu pela ampliação dos dois parques, o 

que atingiria toda a “chapada” (incluindo toda a área que seria tomada pelo “projeto 

Sertões do Ivituruy”, caso tivesse tido “êxito”), tendo como uma das justificativas a 

criação de um “corredor ecológico” entre ambos. Essa expansão deixaria os moradores 

do quilombo sem a terra coletiva que restou para sua reprodução social, da qual a coleta 

de flores e criação de gado é parte fundamental.  

No documento de proposição da expansão, já consideravam a antiga Fazenda 

Santa Cruz do Gavião como “propriedade da empresa Ivituruy com atuação da região 

do Triângulo Mineiro” (p.29), o que não se efetivou, segundo registros cartoriais. Ao 

mesmo tempo, o estudo afirmava que a área estava em “ótimo estado de 

conservação”362,  bem como classificou as atividades econômicas dos moradores como 

“degradadoras” e “ilegais”. Ou seja, a área foi classificada para “proteção” e 

“desclassificada” para os usos quilombolas, os mesmos que a conservaram em “ótimo 

                                                           
361 Documentação analisada: processo do Ministério Público Estadual, posteriormente transferido ao 

Ministério Público Federal. 
362 Conforme documento Público “Estudo Técnico para Extensão dos Perímetros do Parque Estadual do 

Rio Preto e do Parque Estadual do Pico do Itambé na região do Alto Jequitinhonha, MG”: “Conclui-se 
que a área como um todo se apresenta em ótimo estado de conservação, o que a torna digna de 
merecimento de proteção efetiva e integral. Aumentar o perímetro das áreas do Parque Estadual do Rio 
Preto e do Parque Estadual do Pico do Itambé significa aumentar o potencial de conservação e a 
capacidade de abrigar populações e comunidades de espécies da flora e fauna específicas da região, 
além de proporcionar maior integridade aos ecossistemas existentes no interior destas Unidades de 
Conservação, diminuindo também os efeitos de borda” (p.34).   
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estado”, ou seja, argumentos contraditórios cujo objetivo era a desterritorialização dos 

quilombolas. 

Conforme relataram os moradores, foi marcada uma audiência pública nas sedes 

municipais de Couto de Magalhães de Minas e de Serro, sendo que os moradores da 

Mata dos Crioulos só ficaram sabendo a posteriori. Ou seja, um processo de 

silenciamento desses sujeitos pelo Estado. Em ação responsiva, em 2010, a Mata dos 

Crioulos buscou seus direitos constitucionais e obteve da Fundação Cultural Palmares a 

certidão de autorreconhecimento como “comunidade remanescente de quilombo”363, 

primeiro passo para instauração do processo de identificação, titulação, delimitação e 

regularização fundiária do respectivo território. Este foi o primeiro quilombo 

reconhecido no município de Diamantina e vizinhança, cidade conhecida pela 

escravidão no período colonial.  

Foi nesse contexto, que tal reconhecimento cumpriu importante papel para os 

Ministérios Públicos Estadual e Federal, em 2011, expedirem recomendação conjunta 

ao governo do estado, para que fosse suspensa a expansão dos parques antes de 

efetivada a demarcação do território quilombola pelo INCRA364. Tal recomendação foi 

acolhida, no entanto, as tensões entre quilombolas e agentes ambientais seguiu 

ocorrendo, devido emissão de autos de infração que criminalizam as atividades de 

reprodução social das famílias.  

Os quilombolas resistem e insistem que as terras são do quilombo. Alegam que, 

além da expulsão feita na área cercada, os mesmos passaram a ser perseguidos dentro e 

fora da unidade por guardas-parques, com intimidações constantes. Numa delas, 

segundo relato de uma senhora, dois policiais acompanhados de um agente do IEF-MG 

adentraram sua casa e a intimidaram, sem mandado judicial que permitisse tal afronta. 

Entre as famílias, há outros relatos de violência contra os moradores e de confrontos de 

resistência por parte dos quilombolas, que afirmaram nunca terem aceitado tal unidade. 

Chama atenção na análise dos documentos, as versões de expansão do Parque 

Estadual do Rio Preto, que foram alteradas justamente onde estão localizados os direitos 

minerários de interesse de uma empresa mineradora. Tal empresa iniciou sua 

                                                           
363 Documentação analisada: Certidão de Autodefinição como Remanescente de Quilombo registrada no 

Livro de Cadastro Geral no. 013, Registro n. 1.402, fl. 018. O quilombo já conta com laudo 
antropológico realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que 
compõe o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). No entanto, as outras peças do 
RTID ainda não foram realizadas, portanto, o território não está oficialmente demarcado.  

364 Documentação analisada: Recomendação Conjunta n. 01/2011, Ministério Público Federal e 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
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implantação, em 2012, no interior do quilombo, sem o consentimento dos quilombolas, 

o que deflagrou conflitos. Na primeira proposta (figura, a seguir), a área onde se 

localiza os direitos minerários envolvidos estava inserida na expansão da unidade, já na 

segunda proposta, foi excluída. Entretanto, mesmo sob protesto dos quilombolas, toda a 

área correspondente ao uso coletivo das famílias quilombolas permaneceu na proposta 

final de expansão, por ora suspensa.  

Tem-se aí, portanto, uma distinção social (BOURDIEU, 2009) no tratamento 

dado às classes sociais, tendo o Estado, cumprindo papel de mediador em favor dos 

interesses econômicos privados no reordenamento territorial, em que os interesses 

minerários não foram “atrapalhados” ou impedidos. Neste caso, antes mesmo que essa 

área se tornasse uma reserva, para demandas de exploração futura, ela foi prontamente 

disponibilizada à exploração minerária, à revelia dos argumentos apresentados pelo 

próprio órgão ambiental acerca da importância hídrica e da biodiversidade nela 

contidas, fatores que haviam sido utilizados como justificativas da sua inclusão no 

Parque Estadual do Rio Preto, caso houvesse a expansão.  

Ressalta-se que, conforme relato dos moradores e documentos analisados, a 

empresa mineradora instalou-se no território quilombola, em posse adquirida de um 

morador, após estratégias de cooptação, e sem licenciamento ambiental, desmatou área 

de preservação permanente para implantação de unidade de beneficiamento do minério 

(no caso para extrair manganês). Isso chegou a “dividir” o quilombo (“os de cima e os 

de baixo”), que depois conseguiu se realinhar contra a implantação da mineração.  

Tal fato foi denunciado e, em 2012, o Ministério Público Federal exigiu a retirada 

da planta de beneficiamento do interior do quilombo e o licenciamento ambiental do 

projeto365. Somou-se a isso a crise econômica, iniciada em 2008, com queda nos preços 

das commodities no mercado internacional. Assim, a empresa se retirou do quilombo e 

cessou, temporariamente, a tentativa de exploração. Isso evidencia que, embora o 

subsolo seja propriedade da União, o direito quilombola ao território tradicional tem se 

mostrado importante elemento nas lutas socioterritoriais. 

 

                                                           
365 Documentação analisada: processo do Ministério Público Federal. 
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Mapa 09: Quilombo Mata dos Crioulos e sobreposições (Fonte: a autora). 

 

Em 2016, o governo de Minas Gerais realizou reuniões em Diamantina através da 

chamada “Mesa de Diálogos”, instrumento criado pela então gestão (2015-2018), que 

reunia as partes envolvidas no intuito de se construir soluções para conflitos, entre os 

quais aqueles agrários. Na ocasião foi distribuído o mapa do território quilombola, pelo 

INCRA, e o assunto voltou a ser debatido. Entretanto, não se chegou a uma solução, até 
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o momento de finalização desta pesquisa, em relação a sobreposição do Parque Estadual 

do Rio Preto com o quilombo.  

Na ocasião, também estava sendo elaborado o plano de manejo da APA das 

Águas Vertentes, tendo os quilombolas se negado a participar da construção de tal 

plano, visto que, conforme relataram, se frustraram com o posicionamento 

governamental de declínio de construir “termo de compromisso”, entre o IEF-MG e os 

quilombolas para uso da área da “chapada”, cercada pelo Parque Estadual do Rio Preto, 

até que ocorra a titulação do Quilombo e desafetação da área sobreposta366. Os 

moradores não reconhecem tal unidade (a APA), criada também sem consulta aos 

quilombolas, segundo relataram. Assim, numa continuidade de processos de violência e 

resistência, o quilombo segue lutando por seu território. 

Posteriormente, em 2017, o IEF-MG tramitou, internamente, uma portaria, sem 

participação das comunidades apanhadoras de flores ou realização de qualquer tipo de 

debate público, que afirmava que todas as 90 espécies de flores sempre-vivas e botões 

coletados nos arredores de Diamantina/MG, passariam a ser comercializadas se fossem 

“cultivadas” em “imóvel privado”367.  Além disso, o órgão justificou tal medida 

baseando-se no “risco de extinção” de algumas dessas espécies. O grande 

questionamento feito a tal listagem nacional, é que as espécies consideradas em risco de 

extinção (segundo os critérios utilizados), não foi feita com base em estudos científicos 

acerca da dinâmica de população dessas espécies368. Ou seja, não há dados para 

sustentar tal afirmação, ou que embasem, efetivamente, tal decisão estatal.  

Conforme identificado em campo, a Codecex só ficou sabendo da tramitação de 

tal portaria em janeiro de 2018, quando solicitou uma reunião com o órgão e acionou o 

Ministério Público Federal e as instâncias estaduais do poder executivo, bem como a 

Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. A partir daí foram feitas 

reuniões no intuito de impedir a publicação de tal portaria, pois a mesma significaria a 

criminalização definitiva da atividade de coleta, por meio da nviabilização da sua 

comercialização, que é renda fundamental das famílias apanhadoras de flores. Ademais, 

                                                           
366 Documentação analisada: Atas da reunião da “Mesa de Diálogos” em Diamantina (ATA Nº 030/2016 

e ATA Nº 033/2016 da “Reunião da Câmara Setorial da Mesa de Diálogo e Negociações Permanente 
com Ocupações Urbanas e Rurais e Outros Grupos Envolvidos em Conflitos Socioambientais e 
Fundiários”); e resposta da CODECEX enviada aos gestores da “Mesa de Diálogos” em 17 de abril de 
2017, acerca “Relatório das Ações da Mesa de Diálogo na Região de Diamantina”. 

367 Documentação analisada: a minuta de portaria que foi disponibilizada e a nota técnica em resposta a 
tal instrumento. 

368 Disponível em: http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha (acesso em maio de 2019). 
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não há protocolos/itinerários técnicos de domesticação e cultivo dessas espécies, 

somente uma delas conta com dados acadêmicos experimentais. Membros da Codecex 

denunciaram, ainda, assédio perpetrado por empresas ligadas ao desenvolvimento de 

produtos ornamentais da flora nativa, sobre comunidades apanhadoras de flores.  

De forma que, caso seguisse adiante, a exploração capitalista se beneficiaria de tal 

instrumento normativo. Por outro lado, as comunidades apanhadoras de flores teriam 

inviabilizada a comercialização da flora por eles coletada/manejada, o que foi 

temporariamente suspenso depois de pressões feitas. Ocorre, no contexto acima 

descrito, uma articulação entre as faces atuais dos cercamentos - da terra, da flora e dos 

conhecimentos locais/tradicionais - em que a biodiversidade e os conhecimentos a ela 

associados têm preço de mercado, com lei federal que versa sobre o tema369.  

Cabe destacar que a elaboração de tal portaria contou com apoio de cientistas e 

organizações não governamentais, que atuam nas UCs do Espinhaço Meridional370. Dito 

de outra forma, a dialética exploração/”proteção” da natureza conta com alianças entre 

Estado, capital, cientistas e organizações não governamentais de interesse ambiental, 

que, no caso sob análise, articularam-se, mais uma vez, pela legitimação da 

desterritorialização desses grupos, tanto por meio da criação das unidades de 

conservação à sua revelia, como por meio da criminalização da coleta de flores e do 

modo de vida das(os) apanhadoras(es) de flores. 

 

 

4.2.2 Considerações acerca do uso coletivo das terras 

 

O Quilombo Mata dos Crioulos refere-se a uma unidade social com base 

territorial, forjada no trabalho e na sociabilidade das relações que esses sujeitos 

estabeleceram entre si e com o meio ao longo do tempo, envolvendo redes de 

descendência, parentesco, proximidade e etnicidade, esta como referência de 

territorialização do grupo. A descendência é acionada/considerada no interior do grupo 

                                                           
369 Lei federal 13.123 de 2015: “Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição 

Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 
16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 
1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras 
providências” (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13123.htm , acesso em abril de 2019). 

370 Documentação analisada: relatório do IEF-MG publicizado em 2018. 
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e na organização política interna. Essas relações de descendência e parentesco, como 

também aquelas de vizinhança, permeiam o direito de uso da terra baseado em costumes 

com padrões de sucessão e herança, ocorrendo o uso coletivo de terras, segundo as 

necessidades do grupo. 

A etnicidade acionada aproxima-se do que foi apontado de Oliveira (2006, apud 

Nogueira, 2009): “refere-se às relações entre minorias culturais e uma sociedade mais 

ampla e culturalmente hegemônica, em que aquelas se veem inseridas, mormente num 

Estado-nação constituído”. Envolve alteridade cultural, relações de poder e conflito com 

ênfase sobre a declaração de identidade étnica, formulada pelo grupo, em resposta a 

disputa territorial.  

Segue o sentido apontado por Barth (1969) do contraste construído a partir da 

organização de alguns elementos da cultura de um grupo que são politicamente 

articulados para afirmar o que o grupo é frente aos outros grupos sociais com quem se 

relaciona. Tem-se assim aspectos e dinâmicas que demarcam a identidade do grupo 

social como as fronteiras culturais e indenitárias recorrentes nos grupos étnicos 

encontradas em qualquer grupo que se diferencia um do outro. Em que a identidade é 

fruto de uma organização étnica, visto que é através dela que os membros dos 

agrupamentos humanos relacionados orientam as suas interações mútuas.  

Nesse sentido, a Mata dos Crioulos se orienta a partir da etnicidade e se aproxima 

do que Andrade (1999) analisou acerca da “terra de índio” no Maranhão, com grupos 

descendentes de indígenas e africanos em que ocorria a indivisibilidade da terra e a 

articulação entre a apropriação individual familiar e o usufruto comum dos recursos 

naturais se apresentavam, no caso, como estratégias de autodefesa frente à sociedade 

dominante. Em que havia um traço distintivo da constituição e estabilização do grupo 

sobre determinado território que era a rebeldia, a transgressão, o confronto que 

atravessou diferentes momentos da história. Assim, havia elementos supraestruturais 

que reforçavam a resistência do grupo enquanto grupo étnico. 

Dessa forma, o “quilombo” se torna meio de manutenção desse território étnico 

sobre o qual o grupo se orienta e se organiza para produção da vida e autodefesa a partir 

dos seus conteúdos culturais constitutivos e de suas práticas econômicas, com 

centralidade do uso coletivo de terras, e políticas na dualidade interno-externo. Essa 

unidade social de base territorial se forjou tendo ao longo do tempo/espaço atravessado 

processos violentos dentro do marco do colonialismo, que se atualiza nas dinâmicas 

territorialização do capital/desterritorialização dos povos locais. 
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Essa unidade social expressa, portanto, uma territorialidade específica e também 

uma visão social de mundo que aporta significados extra-econômicos, de existência e de 

pertencimento a uma determinada sociedade num dado momento histórico, como parte 

da totalidade em movimento e em transformação. Tais elementos concretizam uma 

forma específica de solidariedade e coesão social que alimentam a resistência, por 

exemplo, frente às ameaças de cercamentos às terras ancestrais – o território 

quilombola. Essa resistência se dá dentro do processo contraditório de reprodução 

capitalista ampliada do capital em que há monopolização do território371 e 

territorialização do capital na área analisada. 

A desterritorialização, nesse caso, corroborando com Haesbaert (2007) não se 

fundamenta tanto pela 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 um território de reprodução física e de referências 

simbólicas que possibilita a manutenção de sua identidade cultural, tendo nesses casos a 

experiência total do território. Já a territorialização tem como característica o domínio 

político e a apropriação material e simbólico-identitária, empreendidos por 

determinados grupos sociais sobre um território especifico. A territorialização envolve 

uma relação de apropriação e dominação, onde suas formas de realização estão 

relacionadas com a forma como as pessoas dão significado ao seu lugar de interação 

social e de produção material.  

Portanto, consideramos que ocorre nesse caso uma reivindicação do território, 

dentro do que aqui compreendemos como tal, que duela com o Estado, detentor do 

monopólio da violência e mediador dos interesses da sociedade urbana-industrial-

capitalista. Aqui os interesses privados incidentes são: mineração (capital industrial), 

fazendeiros (capital agrário) e unidades de conservação (mecanismo de compensação 

ambiental articulado a créditos acionados pelos capitalistas, portanto, articulado ao 

capital financeiro). Para garantir acumulação primitiva do movimento de reprodução 

ampliada do capital, na sua fase mundialização, são utilizados mecanismo de controle 

como as leis.  

Por outro lado, já ocorreram relações clientelistas e de reciprocidade desses 

sujeitos com a “fazenda de mineração” e com o Estado, sobre o qual têm expectativa de 

                                                           
371 Oliveira (2016). 
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direitos territoriais e acesso a serviços (escola, saúde, estradas, etc.). Assim, a 

hegemonia372 de poder estabelecida nessas relações pode aprisioná-los numa 

reciprocidade estrutural373 que impossibilita ou dificulta rupturas, o que pode ocorrer 

nas teias das próprias leis que os mesmos buscam na arena jurídica. Como uma por 

meio das imagens de autoridade e poder, bem com das práticas violentas que sofrem 

constantemente. Ainda que a rebeldia do grupo expresse em si, serem a antítese da 

sociedade capitalista envolvente e existem-resistem-coexistem com certo vigor, mas 

também com formas próprias econômico-políticas e considerável autonomia. 

As terras coletivas estão sob o domínio deste grupo há gerações com tensões 

atuais em relação à mineração, que voltou a realizar pesquisa no seu interior, e unidades 

de conservação criadas sobre suas terras ancestrais. Os quilombolas rechaçam o que 

consideram como “invasões” e tentativas de tomar seu território e lutam cotidianamente 

contra as normas impostas: “aqui é o nosso lugar e vamos lutar para manter nossa 

liberdade”.  

Efetivamente o que está em curso na área é um processo de desterritorialização 

do grupo, uma “limpeza étnica” em pleno século XXI em uma antiga área de ocupação 

de Minas Gerais. Esses sujeitos, que buscaram tornarem-se invisíveis aos colonizadores 

portugueses de outrora, agora se deparam com a face atualizada que vem realizando 

cercamentos de suas terras para a territorialização do capital com suas faces duais e 

complementares – exploração/proteção da natureza. A acumulação primitiva atual vem 

de mãos dadas com a “proteção” da natureza.  

Tal processo levou os quilombolas da Mata dos Crioulos que lutam pelas terras 

coletivas contidas no seu território a se unirem aos camponeses, como os de Pé-de-

Serra, que lutam pela manutenção de suas terras de uso comum – unidos na 

CODECEX, desde 2010. Assim essa comissão passou a aglutinar camponeses e 

quilombolas autodefinidos “apanhadores de flores sempre-vivas” que lutam contra as 

atuais faces dos cercamentos das terras comuns e coletivas. 

                                                           
372 Alinhado com Gramsci (Cadernos do Cárcere, entre 1926 e 1937). 
373 Como nos apontou Thompson (1991): “Uma grande parte da politica e da lei é sempre um teatro. Uma 

vez “estabelecido” um sistema social, ele não precisa ser endossado diariamente por exibições de poder 
(...). O que mais importa é um continuado estilo teatral” (p.48). No caso analisado por Thomson (1991) 
essa reciprocidade estrutural se dava pela relação dos colonos com a gentry (burguesia agrária), em que 
se encontravam aprisionados num campo de força comum: “a hegemonia sustentada demanda seu 
exercício constante da habilidade, do teatro e da concessão” (p. 78). Mas não impede a visão abrangente 
da vida e coexistiu com a cultura vigorosa e autônoma do povo derivada da sua própria experiência e 
recursos, o que constitui uma ameaça presente às descrições oficiais da realidade (p.79).  
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As ações realizadas junto à Fundação Cultural Palmares, aos Ministérios Públicos 

e aos órgãos dos poder executivo, fizeram-se a partir do trabalho conjunto dessas 

comunidades na CODECEX. Esse movimento socioterritorial com territorialização da 

luta através da “retomada territorial” das terras cercadas recentemente, bem como 

fazem “da luta por direitos a essência de sua ação” 374, levando às lutas sociais para a 

arena jurídica calçada nos direitos constitucionais brasileiro de 1988 e aqueles tratados 

internacionais correlatos (como a Convenção 169 da OIT). Atualmente, os processos 

envolvendo a Mata dos Crioulos estão sob a responsabilidade do Ministério Público 

Federal, dada a condição de “quilombo”. Há, na luta do Quilombo Mata dos Crioulos a 

busca pela “liberdade”, como “topos” – utopia - que se movimentam por esse devir. 

Ocorre, nesse caso, solidariedade e consciência horizontais (Thompson, 1991) 

entre camponeses e quilombolas, por terra e território, que possuem conteúdos culturais 

que os aproximam (entre terra, trabalho e família), retórica pela “liberdade” e são 

consumidores de gêneros de primeira necessidade. Segundo Thompson (1991), ainda 

que a “consciência tradicional dos costumes” seja conservadora, em certas situações 

pode parecer rebelde, por sua lógica própria e suas próprias solidariedades, não sendo 

possível tipificar de modo simplista. 

Como exposto, nesse caso tem-se uma luta por território com uso coletivo das 

terras, ao passo que no caso dos “herdeiros”, acima colocado, tem-se uma luta por 

terras incluindo as terras de uso comum. No nosso entendimento, essa complexa 

construção sociopolítica envolve diferentes dimensões das formações socioterritoriais, 

como: noções de propriedade e domínio, de uso coletivo e ausência de propriedade, 

organização social da produção e divisão de seus frutos, visões sociais de mundo e a 

relação com o Outro - o que se dá de forma diferenciada no âmbito dessas formações.  

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 um 

capítulo especial na área analisada, no qual Minas Gerais contou com a maior população 

escrava durante o período colonial no país, em que a exploração de diamantes, ocorrida 

no que hoje é território do município de Diamantina (PAULA, 2000). Como apontou 

Thompson (1991):  

 

                                                           
374 Oliveira (2005). 
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O processo histórico é movimento da contradição, os “rebeldes 
primitivos” de uma época podem ser considerados, pela 
perspectiva de uma época anterior, os herdeiros decadentes de 
antepassados ainda mais primitivos. Uma dose exagerada de 
percepção histórica tardia nos impede de ver a multidão como 
realmente era, sui generis, com seus próprios objetivos, 
operando dentro da complexa e delicada polaridade de forças de 
seu próprio contexto (Idem, p. 64). 
 
 

  

  
Fotografias 89: Mosaico - Imagens da Primeira “Festa da Panha” realizada em 2017, com 

bandeira do movimento: “Território, vida e liberdade”. 
 
 

 

4.3 – Diálogos: a economia política das terras comuns e coletivas 

 

 

A pesquisa mostrou que as terras comuns e coletivas são construções socioculturais que 

guaram semelhanças e diferenças entre si. São processos de territorialização com 

territorialidades específicas em que os significados da terra para os grupos e a práxis 

agrária baseada em costumes revelaram a ocorrência das terras de uso comum entre os 

camponeses de Pé-de-Serra e o uso coletivo no quilombo Mata dos Crioulos.  
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A análise das práticas territoriais e econômicas apontou as diferentes lógicas de 

apropriação da terra comum e da terra coletiva e demais recursos territorializados, bem 

como particularidades nas relações sociais de produção e divisão dos frutos do trabalho 

nela exercido. Nas realidades, o “comum” e “coletivo” agem como mecanismo de 

igualdade/desigualdade de acesso e uso dos recursos territorializados e mesmo de 

distribuição de riquezas com organização interna das partes/todo e do todo/parte. Mas 

operam com lógicas de diferentes em que a noção de propriedade que a terra assume ou 

não é fundante do direito costumeiro de uso considerando também as necessidades.  

Além disso, igualdade de acesso e uso aqui não pode ser confundida com 

igualitarismo, pois há diferenças internas com relação direta a número de membros na 

família, idade desses sujeitos e condições materiais de realizar o trabalho nas terras 

comuns e coletivas – com destaque a coleta e pastoreio. Ao mesmo tempo há normas 

costumeiras de acesso e uso dos recursos territorializados (solo, água, biodiversidade) 

com sanções praticadas se necessário, ou se a moral do grupo não for respeitada, com 

vistas a garantir a reprodução social do grupo. 

Há ainda uma dimensão política interna e externa dessas construções que 

respondem a conjunturas que geram transformações da realidade, como totalidade em 

movimento, da qual fazem/não fazem parte. Buscam adaptar-se sem perder autonomia 

relativa em que o domínio sobre os meios de produção, a terra sobre a qual trabalham 

em família e comunidade, tem centralidade. Ao mesmo tempo, as posses da unidade 

familiar ocorrem articuladas à propriedade comum ou ao domínio coletivo, sendo 

portadores do direito de uso tensionado pela conjuntura e essas dualidades são 

importantes nas estratégias de resistência.  

Essas formas territoriais se desenvolvem/transforma-se na contradição com a 

sociedade capitalista envolvente e suas normas jurídicas (leis). Em que os processos de 

cercamentos atuais geram tensões internas, até mesmo cisões, e respostas diferenciadas 

dentro dos grupos. Mas em ambos os casos, alinharam-se mais facilmente contra os 

parques, visto a não compreensão do não-uso e a magnitude de desterritorialização que 

provocam ameaçando tomar a totalidade das terras comuns e coletivas. Sendo que a 

etnicidade que se revelou na relação com o Outro, em Mata dos Crioulos, assume 

condição/reivindicação de território, como assumido em nosso trabalho. Tendo em 

conta o processo de formação territorial brasileiro na área e o desenvolvimento do 

capitalismo desigual, combinada e contraditória envolvente.   
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Dessa forma, os costumes, como orientador das práticas sociais, alimentam e são 

alimentadas pelas visões sociais de mundo com diferentes significações para a terra. 

Sendo atualizados pelos grupos com relações de descendência-sucessão (marcados pela 

consanguinidade em Mata dos Crioulos, mas não somente) e parentesco-herdeiros (em 

Pé-de-Serra, em que a consanguinidade também é marcante) incluindo alianças e 

relações de reciprocidade em ambas, com conteúdos culturais que orientam a moral dos 

grupos na relação entre si e com os elementos por eles territorializados (terra, água e 

biodiversidade).  

Essas relações de reciprocidade estão na apropriação da terra, na ação política e 

nas relações sociais de produção da vida cotidianamente. Essas unidades territoriais 

contêm fronteiras, não limites rígidos, permeadas por fluxos, de pessoas, recursos e 

mercadorias. Há, portanto, o exercício do poder político-econômico com formas sociais 

e culturais de apropriação territorial baseada em costumes – há uma economia-política 

dos comuns e dos coletivos, sujeitos dessa construção social que aproxima essas 

realidades viabilizando lutas socioterritoriais conjuntas pelas terras comuns e coletivas. 

 

 

4.3.1 A noção de propriedade e as práxis político-econômicas nas terras comuns e 

coletivas 

 

 

Nas unidades territoriais há posse da unidade familiar e pode ocorrer casos ocorre a 

troca/venda da mesma, marcadamente entre parentes. Assim, trabalham, portanto, 

operam, a noção de posse individual (familiar) e posse coletiva (familiar extensa). 

Entretanto, a posse tem nesse contexto relação direta com o uso pela família que nela 

trabalha, e, em um caso é direito de uso que reflete o primeiro grupo, e no segundo 

grupo é direito inquestionável que não se põe em questão. As posses estão articuladas às 

terras comuns e às terras coletivas e juntas viabilizam a reprodução social do grupo, 

sendo portadoras de sentidos e práxis agrárias qualitativamente diferentes. Ocorre a 

apropriação familiar dos frutos do trabalho, entretanto se concretiza de forma articulada 

à(s) família(s) extensa(s) em bases de reciprocidade entre descendentes e parentes, 

sendo vital à viabilização do trabalho.  
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A terra assume o sentido de patrimônio familiar em Pé-de-Serra com efeito ao 

seu acesso e uso restrito aos herdeiros-parentes de uma única família extensa. Para eles, 

desde que a antiga Fazenda Rainha existe, eles são seus proprietários e herdeiros, 

portanto, as terras de uso comum são propriedade comum da família extensa. 

Comunidades vizinhas e mesmo posseiros das terras baixas que compraram posses de 

algum herdeiro de Pé-de-Serra e vivem nesta comunidade, camponeses que eles 

reconhecem como afins com relações de reciprocidade, não são entendidos como 

herdeiros-proprietários das terras comuns e, portanto, não têm acesso e uso dessas terras 

e riquezas nelas contidas. Somente os herdeiros-parentes podem usar as terras de uso 

comum e também nela coletar as flores segundo a organização interna das “partes” para 

cada família coletar.  

É, portanto uma propriedade comum de herdeiros com cônjuges e filhos, não um 

domínio de todos os membros da comunidade que vivem no sopé da serra. Ao mesmo 

tempo, conforme Pé-de-Serra nos permitiu aprofundar e compreender, o que opera não é 

o direito privado individual da terra, mas o direito de uso comum por herdeiros da terra 

em que prevalece o uso e a necessidade como parâmetro de acesso ao patrimônio de 

propriedade da família extensa. Contam com direitos costumeiros de acesso, uso e 

herança do patrimônio familiar indiviso, que se traduzem em práticas sociais 

permeadas pela cultura.  

Nessas terras ocorre organização interna de apropriação e distribuição das 

riquezas nelas contidas entre os herdeiros-parentes, que se atualizam segundo as 

conjunturas, podendo ocorrer formas diferentes de operar o direito de uso da 

propriedade familiar e comum incidentes sobre tais recursos numa relação direta com o 

mercado, cujo direito costumeiro de apropriação dos recursos territorializados tem 

variações segundo a noção de propriedade incidente sobre o cruzamento terra-família-

distribuição de riquezas. Já as normas de uso são observadas pelo grupo, sendo 

proprietário ou não, pois o indivíduo está submetido aos costumes da comunidade, 

portanto às suas normas costumeiras de acesso, uso e manejo. Ou seja, há relações de 

parentesco e reciprocidade que ancoram as práticas costumeiras baseada nas visões 

sociais de mundo do grupo.  

Além disso, o trabalho nas terras de uso comum é realizado por cada família 

nuclear que obtém os frutos daí advindos, mas é ao mesmo tempo um trabalho 

viabilizado pelas relações de reciprocidade no interior da família extensa. São famílias 

camponesas que definiram parte da terra para apropriação e uso comum, ou “em 
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comum”, e outra parte para a posse das unidades familiares, sendo a condição de 

herdeiros-parentes no acesso e uso das terras comuns. Essa lógica atravessou o tempo e 

se forjou/conservou em meio a conflitos de diversas ordens, sendo o mais recorrente a 

tentativa apropriação privada individual da terra para produção capitalista. Por outro 

lado, essas comunidades desenvolveram formas de resistência por meio de práticas e 

organização social calçados nas redes de parentesco, afinidade e solidariedade.  

O uso é organizado a partir de normas construídas com base na visão de mundo, 

nas práticas e conhecimentos que atravessa gerações. De toda forma, os costumes 

operam com a noção de propriedade familiar com domínios estabelecidos entre: as 

unidades familiares e as frações das terras de uso comum. Opera, pois, os costumes para 

acesso, uso e transmissão de direitos e deveres entre os parentes-herdeiros em relação 

ao patrimônio familiar indiviso que a terra representa. Em que o uso da terra se 

sobressai como forma de conferir domínio de determinada porção, o que se destaca 

sobre os parentes que migraram ou que permaneceram, bem como a ajuda na 

proteção/manutenção das terras familiares e comuns, com elementos caros ao grupo na 

atualização dos costumes.  

A dualidade apropriação por posse/uso comum das terras indivisas/divididas 

expressa respostas às transformações e pressões externas, ao mesmo tempo cumprem 

importante papel de manutenção dessa construção social. Há sentimento de 

pertencimento e afeto à essa unidade territorial que expressa a territorialização do 

trabalho dessas famílias e lutam pela manutenção de suas terras e do seu modo de vida, 

ao mesmo tempo em que buscam transformações resguardando sua autonomia, ainda 

que sempre relativa à totalidade da sociedade em movimento. 

Assim, as terras de uso comum são aquelas consideradas como propriedade 

comum de uma família extensa, patrimônio indiviso, onde os costumes que informam as 

práticas sociais de seu acesso, uso e transmissão de direitos e deveres se diferenciam 

daqueles relativos aos das unidades familiares das famílias nucleares. Tais costumes 

estão alicerçados na filiação e casamento formando laços de parentesco de famílias 

extensas de herdeiros-parentes dessas terras de uso comum que é ao mesmo tempo terra 

de morada e de trabalho. 

 

Já em Mata dos Crioulos, as sete localidades acessam livremente a “chapada” e 

dela fazem uso coletivo da terra segundo necessidades e não a consideram de 

propriedade das famílias extensas, vindas de quatro troncos distintos. Embora a 
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consanguinidade marca as referências de descendência, caras aos “filhos da Mata”, 

todos aqueles que se tornaram membros da comunidade por casamento ou afinidade 

(sem casamento, como caso de alguns), são parentes e têm livre acesso e uso das terras 

coletivas para coleta, pastoreio ou qualquer outro uso.  

No entendimento do grupo as terras coletivas são de domínio do grupo 

inalienáveis e indivisíveis, assumem o sentido de ancestralidade e não de propriedade de 

descendentes. Assim, as terras coletivas são de direito de uso coletivo, não de 

propriedade, não podem ser dividias ou restringidas a qualquer membro que viva no 

quilombo – a exceção dos que são entendidos como “de fora”, não aceitos pelo grupo 

como parentes ou afins. O uso coletivo da terra age como mecanismo de garantia de 

acesso e uso dos recursos da “chapada” a todos do grupo segundo suas necessidades, 

bem como de distribuição da riqueza. 

O grupo lida internamente com duas dimensões de domínio – familiar e coletivo - 

cujo direito costumeiro de apropriação dos recursos territorializados se dá segundo 

normas uso e manejo dos recursos ancorados pelas relações de descendência, 

parentesco e reciprocidade com práticas baseadas na visão de mundo do grupo. Há 

também ajustes ou atualização dessas normas de uso segundo os contextos.  

Dessa forma, na atual conjuntura, a dualidade unidades familiares/uso coletivo da 

terra se faz presente em que a noção de posse se dá subordinada ao direito coletivo no 

interior da família extensa – nas unidades familiares. Ocorre o direito coletivo para 

quem da terra precisa para viver. Assim o direito de herança incide somente na unidade 

utilizada pelos pais, após a morte dos mesmos, tendo seu uso definido pelos 

descendentes segundo o uso e os costumes.  

Se há o domínio coletivo da “chapada”, há o domínio coletivo também nas terras 

baixas, sendo na prática terras com usos familiares indivisos pelas famílias extensas. Na 

prática essa posse familiar se realiza entrecortada/permeada pelos costumes dos 

descendentes/sucessores da terra ancestral coletiva com fluxo intenso de pessoas e 

coisas entre as mesmas. Além disso, há normas de acesso e uso da flora por todos 

mesmo no interior das unidades familiares, como prática costumeira. Dualidade que 

orientam as práticas sociais na relação com a terra, em que a forma posse carrega o 

conteúdo de uso coletivo. Nessa perspectiva a unidade territorial – o quilombo - como 

um todo é fundante à reprodução social e cultural do grupo sendo que o uso coletivo se 

dá tanto na área da “chapada”, como da água e flora contidas nas áreas de uso familiar, 

com fluxo interno de alimentos por elas produzidos e compartilhados pelo grupo. 
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A organização do trabalho ocorre através dos laços de descendência, parentesco e 

proximidade com relações de reciprocidade (que orientam direitos e deveres do grupo). 

Ou seja, há uma dualidade complementar trabalho família nuclear/família extensa que 

viabiliza a reprodução social do grupo no âmbito da sua lógica coletiva que opera a 

partir da família extensa. Há também uma relação entre família-trabalho-alimento que 

alimenta a família extensa, ou seja, as práticas costumeiras acabam por compartilhar a 

produção familiar nuclear entre as famílias - sobretudo aquelas vizinhas que conformam 

a família extensa.  Dessa forma, é necessária a compreensão da organização econômica 

através das famílias extensas, bem como da dinâmica política interna considerando os 

grupos de descendência e as práticas coletivas do território - passaram a considerar que 

a titulação do quilombo seja um instrumento capaz de garantir a unidade social de base 

territorial.  

 

Assim, a pesquisa nos mostrou que as terras comuns e terras coletivas marcam 

esta complexa construção sociocultural, e, envolve diferentes dimensões das formações 

socioterritoriais, como: noções de propriedade e domínio, de uso coletivo e ausência de 

propriedade, organização social da produção e divisão de seus frutos, visões sociais de 

mundo e a relação com o Outro - o que se dá de forma diferenciada no âmbito dessas 

formações.  

Portanto, não estamos falando de posse comunal e trabalho coletivo, tal como 

Rosa Luxemburgo considerou acerca do “comunismo primitivo” de sociedades sem 

relação com o modo capitalista de produção. A autora considerou que a economia 

primitiva era baseada no comunismo primitivo, com formas comunistas produtivas, em 

que ocorria a posse comum, coletiva, dos meios de produção, da terra, da caça, das 

bases da vida produtiva. Em que a produção, a divisão do trabalho e a repartição dos 

alimentos eram codificadas em regras fixas imemoriais.  

Na compreensão de Thompson, Rosa Luxemburgo considerou a propriedade 

coletiva primitiva, assumindo, portanto, que já existia noção de propriedade em geral – 

o que o autor considerou como um erro, visto que a produção, como ela mesma 

afirmou, era baseada numa economia baseada no uso. Assim, um indivíduo trabalhava 

de graça para outro e havia assembleias politicas. Thompson considerou que isso era 

possível dado um habitus, próximo da elaboração de Bourdieu.  

Por outro lado, Rosa Luxemburgo, considerou que para os camponeses russos e 

outros povos comunistas primitivos, o território era comum indivisível. Ao fazer isso, a 
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nosso ver, ela igualou as comunidades agrárias com o comunismo primitivo, o que 

consideramos serem diferentes – o campesinato é classe do capitalismo, já os chamados 

povos primitivos referem-se a outras sociedades. Assim como ela igualou os termos 

comum e coletivo, que compreendemos serem diferentes, como analisaremos adiante. 

A autora apontou que o comunismo primitivo estava sendo destruído pela 

colonização ou gradualmente pelas contradições do capitalismo e o que gerava 

internamente ao grupo. Para ela, essa comunidade primitiva de ampla capacidade de 

resistência e adaptação não suportaria o capitalismo. A autora concordou com Engels de 

que houve uma passagem do comunismo primitivo para a sociedade escravagista, a 

feudal e a capitalista375.  

Certamente o capitalismo coloca sérios desafios às lógicas comuns/coletivas de 

apropriação da terra e produção, mas a nosso ver o que ocorreu e ocorre é a 

transformação das formações sociais de forma relacional, não uma “evolução linear”. 

Na atualidade isso se dá na relação com o modo capitalista de produção, que se 

desenvolve de forma combinada, desigual e contraditória. As terras comuns se forjam 

no interior e em confronto com o capitalismo, buscando defender as condições materiais 

de reprodução sociocultural do grupo.  

Ao mesmo tempo a autora chamou atenção para: a formação social da produção, 

as relações entre os que trabalham e os meios de produção. Ressaltou que na sociedade 

de classes isso é separado e torna-se necessário analisar as trocas, distribuição ou 

consumo dos recursos entre os que trabalham. Ela apontou a continuada acumulação 

primitiva do capital, que se reafirma, a nosso ver, nos cercamentos atuais, no âmbito das 

dinâmicas da reprodução ampliada do capital. 

Três aspectos demonstraram ser cruciais para nossa análise: a noção de 

propriedade, a lógica de produção e o contexto das terras comuns/coletivas na 

atualidade, em particular, no Brasil. Assim, a compreensão das terras comuns demanda 

uma análise a partir da realidade na qual estão inseridas e no caso brasileiro, é preciso 

considerar a estrutura fundiária e, portanto, a constituição da propriedade privada da 

terra. Para tanto, é importante compreender tal gênese considerando os aspectos 

político-econômicos que no caso brasileiro passa pelo processo colonial e de formação 

                                                           
375 Engels analisou a profunda mudança no modo de produção, que transformou a lógica de família, de 

propriedade e de organização política, se referiu à propriedade comunal da terra na gens - depois a 
propriedade particular do gado, seguida da propriedade privada da terra nas mãos das famílias 
monogâmicas. Mas também considerou nas fases anteriores à “civilização” a produção como coletiva e 
analisou sua passagem para divisão social do trabalho com a formação das classes e do Estado. 
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do Estado nacional. Houve nesse processo a passagem das terras sob o domínio régio 

para o domínio público e, posteriormente, ao privado, sendo a negligência ao 

campesinato em formação e os povos aqui escravizados, uma constante. Nesse sentido 

são válidos alguns aportes que nos permitem aprofundar alguns aspectos com os quais 

nos deparamos. 

 

 

4.3.2 – A dimensão sociocultural e a noção de propriedade - costumes, posse e 

propriedade 

 

 

Sobre a propriedade, Marx, em “Formações Econômicas Pré-Capitalistas”, afirmou que 

a propriedade, em sua origem, significava nada mais do que a atitude do homem ao 

encarar as suas condições naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-

requisito de sua própria existência. Dependendo das condições de produção, a 

propriedade tomará formas diferenciadas. O autor partiu da construção do próprio 

Engels em que:  

 

A primitiva propriedade comum do solo correspondia, por um 
lado a uma fase de desenvolvimento humano que limitava seu 
campo de noções às que eram mais imediatas; e por outro lado, 
implicavam certo excesso de solo disponível, que deixava largas 
margens à possíveis más consequências dessa primitiva 
economia selvática. Caso se esgotasse esse excesso de solo, 
desapareceria também a propriedade comum (F. Engels. A 
dialética da natureza, Apêndice I)  

 

Em outra perspectiva, Thompson em Costumes em Comum (1991) mostrou que 

houve a passagem da propriedade comum para a individual em certas áreas (na 

Inglaterra a partir do século XVIII), mas isso não se deu pela escassez de solo e sim 

pelos interesses políticos em jogo e a lógica de apropriação privada em ascensão à 

época. Segundo o autor, até o século XVIII, a terra era propriedade comunal na 

Inglaterra e dependia da renovação continua das tradições orais, em que os costumes 

eram transmitidos por gerações.  

Segundo Thompson, o costume, práxis e mesmo lei, tinha dois pilares: o uso em 

comum e o tempo imemorial. Além disso, era local, com variações de lugar para lugar, 



427 
   

com normas e sanções. No agrário, as terras comunais eram propriedade comunal, onde 

ocorria o uso comum por famílias de colonos para coleta e pastoreio do gado orientado 

pelo direito comum – sancionado pelo costume, cultura popular costumeira transmitida 

pela oralidade. Sendo que uma mesma terra comunal podia ser de uso de várias 

paróquias.  

Por outro lado, o contexto da análise de Thompson se dava com senhores e 

colonos que disputavam o direito comum provocando ajustes. Considerou que se tratava 

de uma economia de direitos de uso, que sofreu mudanças com a pressão demográfica e 

o desenvolvimento das cidades. Mas os commoners (sujeitos comuns) não eram 

desprovidos de bom senso, tal qual considerou Hardin em “A tragédia dos comuns” em 

que o direito comunal aberto seria a todos. Thompson demonstrou que pelo contrário, os 

comuns tinham instituições e sanções que impunha limites de uso. Assim a “crise 

ecológica” considerada por Hardin não era somente por questões econômicas e 

demográficas, mas politicas e legais com entrada de forças do mercado e influência 

política visando os cercamentos dessas terras para torna-las propriedades privadas dos 

senhores. Os comuns não improvisavam regras informais, tratava-se de uma economia 

baseada nos costumes. Tais elementos se aproximam das realidades que analisamos em 

que há normas, sanções e relações de reciprocidade.  

Ao mesmo tempo, na análise do autor terra, água e biodiversidade eram colocadas 

no âmbito das terras comunais. Na nossa análise, regras diferenciadas podem incidir 

sobre tais elementos. Mas o autor ressaltou que a prática real dos usos do direito comum 

lidava com diferentes dimensões do comum que envolvia recursos naturais, saberes e 

crenças, devendo-se ter cuidado para não listar e fixar o que ocorria dentro de uma 

ambiência: “O costume agrário nunca foi fato. Era ambiência (p. 90)”, o que o próprio 

autor considerou ir ao encontro aos aportes de Bourdieu para habitus. Assim, ocorria 

num ambiente vivido que inclui práticas, expectativas herdadas, regras que não só 

impunham limites aos usos como revelavam possibilidades, normas e sanções tanto da 

lei como das pressões da vizinhança. Ou seja, os usos do direito comum variam, tal 

como vimos nas realidades analisadas.  

Outro aspecto relevante ressaltado por Thompson é que no contexto por ele 

analisado, direito comum é diferente de direito consuetudinário. Esse se dava na corte, 

mas considerava e, de certa forma controlava, o direito do costume - como lei ou direito 

não escrito estabelecido pelo longo tempo uso e pelo consentimento dos antepassados, 

diariamente praticado. Dava-se na práxis local com propriedade da terra e se tivessem 
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abusos era ajustado pela fúria dos comuns. As cortes do direito consuetudinário 

analisavam conflitos entre diferentes classes que usavam as terras comunais - nobres e 

povo (rural e urbano) - considerando o costume local que só podia desaprová-lo se fosse 

considerado falho nas normas e se fosse levado ao tribunal. De toda forma, o Estado 

possui o monopólio da violência e privatizava as terras, naquele contexto dos 

cercamentos em que passavam ao valor de troca – também descrito por Marx em O 

Capital.  

Portanto, o estudo de Thompson acerca do uso do direito comum e igualmente da 

lei, demonstrou a existência que se tinha das noções do direito a propriedade numa 

mesma sociedade que se transformava. Havia também proprietários com direito de 

posses baseado em costumes. Os colonos, tanto pelo direito como pelo costume, deviam 

e costumavam possuir em comum as terras comunais - propriedade comunal. Algo 

evidenciado nos estudos de Thompson é que a origem das terras comunais não foi 

doações reais ou feudais, eram práticas tribais, do “sistema de campo comum”, que 

foram regulamentados e cerceados pelos nobres anglo-saxões e normandos.  

Depois colocaram as terras – propriedade da herdade, nas mãos do senhor feudal - 

o que não foi subsequente das noções de posse e propriedade, mas sim como domínio 

pleno dos bens herdados nos termos da lei feudal. Mesmo assim, as terras “incultas” se 

mantiveram sob os domínios dos proprietários de terras e os comuns podiam coexistir 

sem definições precisas dos direitos, enquanto havia extensões para isso. Assim colonos 

e paroquianos, etc. estavam dentro do domínio feudal, onde havia terras dos senhores e 

dos comuns, as terras comunais. 

Mas o capital mudou isso, sendo a lei sempre mais precisa que os usos 

costumeiros. Dai com tribunais passaram as terras de domínio dos comuns para 

propriedade pessoal dos nobres feudais – os cercamentos. O direito de uso se restringiu 

casa dos colonos, a posse da coisa virou a propriedade da coisa na Inglaterra, ou seja, o 

autor diferencia posse de propriedade. Posse tem relação com moradia e direito de uso 

pelo costume. Já a propriedade passou a ser tudo, com ou sem uso, que era da 

pessoa/família.  

O direito de uso não separava pessoa e coisa, nem coisa e lugar - era o direito do 

lugar que a pessoa tinha na posse. Já na propriedade isso foi separado no século XVIII 

na Inglaterra. Aí posseiros tiveram direito de posse/casa, mas perderam direito de uso 

das terras comunais que foram cercadas – por meio do direito consuetudinário do reino 
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que não era exatamente direito de uso costumeiro. Portanto, havia relação entre lei e 

expropriação da classe – lei aliada com ideologia da economia politica capitalista.  

Thompson referiu-se a cultura, até mesmo a “política dos pobres”, baseado em 

direitos de uso versus a lei dos poderosos, baseado em grandes propriedades, poder 

politico e cargos estatais (com corrupção por subornos) valendo-se de leis que 

legitimavam os cercamentos (incluindo os parques reais de caça), sendo que pela terra 

se viabilizava hipotecas (com manipulação do crédito) – uma fase que considerou 

predatória do capitalismo agrário e comercial, interesses financeiros e comerciais 

facilitados pelo poder do Estado “imparcial”. 

Dois aspectos merecem destaque, a posse pelo uso de quem na terra trabalha num 

lugar, referência que também identificamos, e a propriedade separada do uso que se 

viabilizou pelos cercamentos. Na nossa análise lidamos com propriedade camponesa e 

domínio étnico sobre terras comuns, ambas com posses das unidades familiares e não 

simplesmente propriedade destituída de uso. Em ambos os costumes forjam-se na práxis 

agrária com direitos de uso. Aliás, os parques, que exigem o não-uso, são 

incompreensíveis a tais grupos: “o que que é isso, esse tal parque, que eles querem pra 

não fazer nada?!”. Como também, não reconhecem proprietários sem relação de 

descendência ou parentesco naquele lugar: “não é daqui, não tem direito aqui!”, em 

referência a empresas.  

Na atualidade, direito costumeiro e lei também se defrontam, se confrontam em 

condições desiguais de poder político e econômico. Sendo que os cercamentos atuais 

com faces de propriedade/interesse público (como parques) e propriedade/interesse 

privado (empresas) avançam sobre as terras comuns e coletivas, como analisamos. 

Demonstram claramente que a fase predatória do capitalismo agrário e comercial não 

foi superada, em que interesses financeiros e comerciais são facilitados pelo poder do 

Estado, que promove a desterritorialização de camponeses e quilombolas, como 

apontamos. No país, a Constituição Federal, reconhece a “terras tradicionalmente 

ocupadas” com mecanismos diferenciados de sua objetivação, sendo duelos constantes e 

conflitos violentos para efetivação. E o artigo 68 das Disposições Transitórias da 

Constituição de 1988, revela que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Portanto, propriedade camponesa e 

propriedade coletiva para os brasileiros. 
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Por fim, segundo Thompson, havia relação entre moral e economia, mencionando 

a economia sociológica em que: “em seu significado original (oeconomia), como a 

organização adequada de uma família em que cada parte está relacionada ao todo e cada 

membro reconhece as suas várias obrigações e deveres. Isso na verdade, é tão ou mais 

“politico” do que “economia politica”, mas os economistas clássicos venceram pelo 

cansaço (p. 212)”.  

Nesse sentido, Marx376 respondeu a uma indagação, em 1881, se a comuna rural 

russa [a mesma a qual se referiu Rosa Luxemburgo onde ocorria propriedade indivisa] 

era capaz de se desenvolver pela via socialista organizando gradativamente sua 

produção e distribuição em bases coletivistas; ou se estava destinada a perecer passando 

as terras camponesas às mãos da burguesia em algumas décadas, bem como se seria 

historicamente necessário que cada país no mundo passasse por todas as etapas da 

produção capitalista.  

Em sua resposta, o autor apontou as tensões que vislumbrava, considerando a 

comuna agrária (que considerou diferente das “comunidades primitiva” onde a terra 

seria trabalhada em comum), mas como última fase na formação arcaica/primitiva da 

sociedade, que seria baseada na propriedade comunal seguindo para a propriedade 

privada. Porém, Marx considerou a comuna agrária com “vitalidade indiscutível” por ter 

atravessado a Idade Média em que: a terra cultivável era propriedade privada dos 

produtores e florestas, pastos e terras baldias, etc. eram propriedades comunais.  

Para o autor essa lógica teria sido introduzida pelos germânicos em todos os 

países que conquistaram. Mas afirmou estarem presentes, no momento em que ele 

analisava, também na Ásia, entre afegãos, indianos, etc. Afirmou que as comunas 

agrárias eram o único foco de “vida popular e liberdade durante a Idade Média”. 

Segundo o autor, nas comunas agrárias em relação às comunidades anteriores 

(“arcaicas” ou “primitivas”): se referia a grupos sociais de homens livres não ligados 

por laços de sangue; casa e quintal pertencem ao agricultor individualmente, onde o 

usufruto pessoal é combinado com posse coletiva; a terra cultivável era de propriedade 

comum e inalienável, sendo periodicamente dividida entre os membros da comuna de 

forma que cada um apropriasse privadamente de seus frutos. 

Para o autor o dualismo do individual e comunal podia dotá-la de uma vida 

vigorosa. Considerou que havia laços de parentesco, mas não tão fortes como outrora. 

                                                           
376 Marx tardio e a via russa (SHANIN, 2017). 
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Ao mesmo tempo, a posse comunal da terra e as relações daí decorrentes teriam criado 

uma base sólida, ao passo que casa e quintal figuravam como reserva familiar individual 

junto a pequeno lote de cultivo e a apropriação privada de seus frutos. Isso criava uma 

individualidade de certa forma incompatível com a organização das comunidades 

anteriores. Porém, para Marx, esse mesmo dualismo poderia vira a ser sua semente de 

desintegração, afora as pressões externas. Pois: 

 
(...) a propriedade privada da terra já engatinhava na comuna na 
forma de uma casa e seu quintal, o que poderia se tornar um 
ponto forte para um ataque a terra comunal. Mas o fator-chave 
foi o trabalho fragmentado como fonte de apropriação privada. 
Isso deu origem a acumulação de bens móveis como gado, 
dinheiro e, muitas vezes, até escravos ou servos. Tal propriedade 
móvel, não sujeita ao controle comunal, aberta ao comércio 
individual, no qual havia muitas oportunidades para trapaças e 
para o acaso, veio para pesar ainda mais fortemente sobre a 
economia rural como um todo. Aqui estava a dissolução da 
igualdade econômica e social primitiva (p.174-175).  

 

Porém, para o autor, isso não significava, necessariamente, seu fim. Esse mesmo 

dualismo admitira outra possibilidade: “tanto seu elemento propriedade privada pode 

superar o elemento coletivo, quanto o contrário pode acontecer. Tudo depende do 

contexto histórico em que ela se situe” (p.175) e acrescentou: 

 

A “inevitabilidade histórica” desse caminho está, de forma, 
expressamente restrita aos países da Europa ocidental. A razão 
para essa restrição está indicada no cap. XXXII: “A propriedade 
privada fundada no trabalho pessoal (...) é suplantada pela 
propriedade privada capitalista, que se apoia na exploração do 
trabalho dos outros, no trabalho assalariado.” [(p.340) de O 
Capital ed. francesa]. No caso ocidental, portanto, uma forma de 
propriedade privada é transformada em outra forma de 
propriedade privada. No caso dos camponeses russos, no 
entanto, sua propriedade comunal teria que ser transformada em 
propriedade privada. A análise em O capital, portanto, não 
oferece razões nem contra nem a favor da vitalidade da comuna 
russa. Mas o estudo especial que eu fiz sobre ela, incluindo uma 
pesquisa em material de fonte original, convenceu-me de que a 
comuna é o ponto de apoio para a regeneração da Rússia. Mas, 
para que ela possa funcionar como tal, as influências 
prejudiciais que a atacam por todos os lados devem ser 
eliminadas primeiro, e a ela devem ser asseguradas as condições 
normais para o desenvolvimento espontâneo (p. 179-180). 
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A nosso ver, nessa declaração Marx reviu seu posicionamento anterior de 

sucessão dos modos de produção, presentes em outras obras, e assumiu a importância 

dessas construções comunais para o comunismo. Entretanto, os comuns não eram, como 

não são, a condição coletiva de independência individual, mas sim de uma autonomia 

comunal, ainda que relativa. Por outro lado, como revelaram nossas análises, não são 

poucas as fontes de tensões sobre as terras comuns e coletivas. Ao mesmo tempo, a 

realidade é mais rica do que se possa apreender e se dá num movimento contraditório 

em constante transformação, sendo que terras comuns e coletivas se constituem nas 

contradições do próprio capitalismo. Além disso, a posse carrega o sentido direito de 

uso, como vimos em nossa pesquisa, não operando esses grupos exatamente, ou 

somente, na lógica de terra propriedade. Assim como, a apropriação da terra e dos frutos 

do trabalho nela realizado se dá por famílias, não indivíduos, com relações de 

reciprocidade que viabilizam a reprodução social desses grupos. Há, portanto, um 

entrelaçamento entre as dimensões da cultura, economia e política numa dada 

conjuntura. 

A esse respeito, Almeida (2006) considerou, no caso brasileiro, que esses 

“sistemas de uso comum” responderam diretamente a contextos políticos e econômicos, 

mesmo em condições que saíram de produção parcelar em áreas de colonização antiga, 

além de serem importantes na economia regional (absorvidos seus produtos na 

circulação nas cidades): 

 

A garantia da condição de produtores autônomos, (...) pode 
conduzir a formas organizativas, segundo os ditames de uma 
cooperação ampliada e de formas de uso comum da terra e dos 
recursos hídricos e florestais. Tais formas se impuseram não 
somente enquanto necessidade produtiva, já que para abrir 
roçados e dominar áreas de mata e antigas capoeiras uma só 
unidade familiar era insuficiente, mas, sobretudo, por razões 
políticas e de autopreservação. Os sistemas de uso comum 
tornaram-se essenciais para estreitar vínculos e forjar uma 
coesão capaz, de certo modo, de garantir o livre acesso à terra 
frente a outros grupos sociais mais poderosos e 
circunstancialmente afastados. Uma certa estabilidade territorial 
foi alcançada pelo desenvolvimento de instituições permanentes, 
com suas regras de aliança e sucessão, gravitando em torno do 
uso comum dos recursos básicos (p.143-144) 
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Almeida (2006) considerou também que essas lógicas comunais estariam 

ancoradas em relações de solidariedade fortes, que viabilizam sua economia e tiveram 

êxito na manutenção de seus domínios. Bem como tais lógicas de uso comum são 

representados como formas ideológicas de imobilização, que favorecem a família 

camponesa, a comunidade, a tribo ou a etnias não permitindo conferir à terra um sentido 

pleno de mercadoria. O autor chegou a estimar que, aproximadamente, 25% do 

território nacional estejam ocupados por indígenas, quilombolas e camponeses que se 

valem de terras comuns.  

A nosso ver, essas formações socioterritoriais no Brasil, devem ser consideradas 

na conjuntura em que tais grupos se encontram com tensões internas e externas. Como 

também devem ser consideradas as matrizes de gênese de tais grupos e o sentido atual 

que conferem à terra, alimentando costumes acerca do direito que incide sobre a terra e 

a práxis do grupo. Sendo fundamental compreender em que bases operam a noção de 

propriedade da terra e dos recursos territorializados, que pode ter variações e revelar 

como efetivamente o grupo concretiza o uso comum e o uso coletivo. 

De toda forma, as terras de uso comum e de uso coletivo continuam coexistindo 

em diferentes partes do globo na atualidade, pela força do costume ou mesmo por 

algumas áreas em que se conserva o direito comum sobre florestas, pastos, etc. – mesmo 

na Inglaterra como observou Réclus, na passagem do século XIX para o XX, as terras 

sem preço expressivo permaneceram como “propriedade de todos”, como nos informou 

Campos (1991). A esse respeito, consideramos fundamental compreender como tais 

lógicas oram consideradas no confronto com a lei na sociedade capitalista. 

 

 

4.3.3 A conjuntura - costumes, direito de uso e lei referente a proprietários e não-

proprietários 

 

 

Se os costumes informam o direito comum, adentraram também as leis. Para 

compreender esse processo, Campos (1991) retomou uma passagem da obra de Marx a 

respeito do direito à terra na história europeia, compreendendo duas formas 

diferenciadas, a romana e a germânica, que influenciaram as diferentes partes daquele 

continente: 
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O ager publicus, a terra comum ou terra do povo, também 
existia entre os germanos, como forma distinta de propriedade 
individual. Consistia em territórios de caça, pastagens comuns 
ou florestas, etc., (…) entretanto, diversamente do caso romano, 
não se apresentava como um bem econômico especial do 
Estado, paralelo ao dos proprietários privados. (…) O ager 
publicus, entre os germanos, tem um caráter de mero 
suplemento da propriedade individual (K. Marx. Formações 
Econômicas Pré-Capitalistas, 1986).  

 

Campos (1991) demonstrou que os baldios em Portugal e outras formas de terras 

de uso comum na Península Ibérica tiveram influência do direito romano (entendidas 

como terras de propriedade do Estado, bem econômico especial, concedidas ao uso 

comunitário) e do direito germânico (entendido como terras de propriedade comum). 

Esta última noção estava presente nos Açores e efetivou-se no Brasil durante a 

colonização do estado de Santa Catarina, quando da chegada de imigrantes açorianos ao 

país377. Ou seja, as terras de uso comum chegaram ao Sul do Brasil oficialmente como 

propriedade comum dispostas na legislação municipal sob influência do direito 

germânico378. 

Na continuidade de sua análise, Campos (2000) buscou elementos na 

antiguidade379 e procurou compreender como se deu as terras de uso comum no restante 

                                                           
377 Via colonização, o costume das terras comunais também chegou ao Brasil, em especial onde 

predominou a pequena propriedade, sendo em Santa Catarina onde ela se realizou plenamente com 
determinações oficiais e baseada no “baldios” de Portugal. Na economia açoriana os baldios eram 
compreendidos por logradouros públicos ou “áreas baldias, campos baldios, campos comuns, campos 
públicos, campo logradouro público, pastos comuns (…) que juridicamente recebem a designação de 
compáscuo” (CAMPOS, 1991, p.38)  

378 Tipo de organização do uso comum no litoral de Santa Catarina no Brasil colônia: comunidades locais 
(pastagem do gado, coleta e agricultura); engorda/descanso do gado levados pelos tropeiros; estivais de 
altitudes elevadas e transumância para pastagem. Posteriormente desenvolveu-se o uso cooperativo de 
terras para pastagem no século XX no litoral sul de Santa Catarina, sendo reconhecido com anuência do 
Estado (CAMPOS, 1991). 

379 Na interpretação de Campos (2000), desde a antiguidade havia o usufruto comum. A princípio a terra 
era de ninguém, bem comum sem a noção de propriedade e seus frutos, que desde o princípio foram 
usufruídos de forma individual e coletiva, partilhado por todos levando-se em conta o princípio da 
consanguinidade que dominava entre os povos. Depois passa-se a se ter a noção de indivíduos perante o 
Estado e a terra vai gradativamente sendo individualizada, ainda que ocorra formas de uso e apropriação 
coletiva. Entretanto, há autores que afirmam que desde a Grécia e Roma antigas existe a propriedade 
privada e o comunismo agrário, ou regime rural primitivo.  O autor partiu do direito na busca dessa 
compreensão: ager publicus romano (bem especial do Estado), allmende germânico (bem comunal de 
proprietários individuais e independentes) e observou variações no período medieval (common fields 
britânico, communaux e vaîne parture franceses, baldios ibéricos) até suas transformações na 
modernidade com relação direta ao modo capitalista de produção. Fez também menção ao Mir na 
Rússia com assembleia que reivindicavam as terras de tempos em tempos de acordo com o tamanho da 
família. Analisou que havia especificidades, mas em todos eles ocorria a utilização de pastagens e 
florestas em comum servindo para pastejo do gado e retirada de lenha, madeira e outros produtos. 
Encontrou, ainda, referências na América, Ásia e África, onde também se praticava o regime de uso 
comum e coletivo da terra.  
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do país. Ele constatou que somente em Santa Catarina (ilhas/litoral) é que as terras de 

uso comum estavam totalmente integradas ao sistema agrário oficialmente, havendo 

diferenças em relação aos demais tipos de uso comum presentes no Brasil - onde a 

estrutura agrária latifundiário-escravista impediu ou dificultou o uso comum das terras, 

mas também ocorria integrada a interesses privados que, a princípio, impediria sua 

ocorrência. O autor ressaltou, ainda, que as formas de uso comum podem ser úteis ao 

capital, mas não significa que os “sistemas de uso comum” sejam produto do sistema 

capitalista, ainda que alguns sejam resultantes de contradições do próprio 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Em relação ao Brasil, Campos (2000) destacou a necessidade de se considerar 

uma análise integrada, a constituição físico-geográfica e sua relação histórico-social, em 

que formas sociais diversas se combinavam e/ou se complementavam, ou seja, as 

múltiplas formas em que ocorreu o uso comum e a diferenciação interna do 

campesinato, como também a presença de povos indígenas e quilombolas 

(afrodescendentes). Para o Brasil, o autor considerou que houve a influência dos 

baldios380 portugueses, mas também demais formas que vão para além do simples uso 

comum – como ocorre nas terras de índios e de afrodescendentes381, que definiu como 

sociedades comunitárias. 

                                                           
380 No Brasil as terras baldias têm conotação de imprestável e serve a várias formas de uso público 

independente de seu regime jurídico (pública ou privada). Já as terras de uso comum têm sentido de 
logradouro público/do povo (o mesmo que baldios em Portugal) e possuem configuração jurídica muitas 
vezes indefinidas, sendo terra pública não passível de apropriação, de usufruto coletivo e não de 
propriedade, mas acabaram sendo apropriadas/privadas. O Código Civil de 1916 definiu o compáscuo 
como uso de pastagem em comum de proprietários diversos para criação de gado e regia-se por 
condomínio e servidão, era, pois, de usufruto privado comum de um grupo. O compáscuo que se 
enquadrava como terra de uso comum ocorria em terras públicas regulamentado por lei municipal. Já os 
logradouros do povo eram usados para terras de uso comum dos séculos XVIII e XIX, mas incluíam 
também áreas junto a vilas, caminhos, fontes de água, etc. (CAMPOS, 2000). 

381 Na compreensão de Campos (2000), as formas de uso comum da terra no Brasil identificadas 
dividiram-se em dois grupos. A primeira forma estava ligada aos interesses da comunidade: eram de uso 
comum próximo às comunidades ou utilizada por comunidades vizinhas que, geralmente, estavam no 
fundo das propriedades familiares (o que favoreceu a apropriação individual posteriormente) e eram de 
usos suplementares com denominações diversas. Destacou sua ocorrência no litoral de SC, RJ, PR, SP 
(com influência indígena e africana considerando o uso comum dos bens naturais, como o domínio 
sobre as plantas); no Nordeste para a solta do gado e uso das matas (BA, SE, PE, PI, CE – com presença 
de compáscuo); no Centro-Oeste (Pantanal); em MG (por meio de associação de assentamento). Os 
campos de altitude com uso sazonal para gado, madeira e coleta com ocorrência em SC, PI, BA, PB, 
GO contendo aspectos diferentes da transumância, que foi também identificado na Europa e norte da 
África, em que o gado era levado a longas distâncias e depois seguia diretamente para a 
comercialização. E também a cooperativização de uso comum da terra que ocorreu em SC e foi uma 
forma de proteção desenvolvida contra a apropriação privada e do próprio Estado sobre as terras. 
A segunda forma, ou grupo, de uso comum da terra no Brasil foi o que Campos (2000) considerou 
como conjugação de interesses internos e externos à comunidade, sendo elas: os campos de engorda e 
descanso gado que desenvolveu-se no contexto econômico dos séculos anteriores em várias regiões do 
Brasil , organizado por lei municipal nos logradouros públicos; os Faxinais no Paraná; Babaçual (no 
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Segundo Campos (2000), no Brasil, a origem e o reconhecimento jurídico vieram 

das leis portuguesas - sesmarias e uso comum. As terras de uso comum eram enfocadas 

como uma categoria quase independente dentro da categoria maior de terras públicas até 

a Lei de Terras de 1850. Na sua análise, as terras comunais em Santa Catarina tiveram 

uma realidade antes e depois da Lei de Terras de 1850. Para o autor, esta lei não deixava 

clara a diferença entre terra de uso comum e terra devoluta382, ao contrário, a primeira 

estava contida na segunda e, posteriormente, desapareceu nas leis estaduais. Além disso, 

antes da Lei de Terras, o Estado apenas regulamentava o uso comum, mas não 

interferia, até mesmo protegia tentativas de apropriação individual, em Santa Catarina.  

Entretanto, a Lei de Terras de 1850, Artigo 5º. faz menção específica aos campos 

de uso comum:  

 

§4 Os campos de uso comum dos moradores de uma ou mais 
freguesias, municípios ou comarcas serão conservados em toda a 
extensão de suas divisas e continuarão a prestar mesmo uso 
conforme a prática atual enquanto por lei não se dispuser o 
contrário. 
 

 

Dessa forma, a nosso ver, não se tratava de sua ausência de código legal, mas da 

forma como isso foi ou vem sendo tratado no país e o lugar da propriedade privada da 

terra na formação socioterritorial brasileira. Por outro lado, como vimos, o direito 

comum tem relação direta com o direito consuetudinário - que vem da tradição, do 

costume e foi considerado na lei para certa forma de terras comuns. Há relação entre 

                                                                                                                                                                          
MA,PI,PA); cocal (litoral NE); Castanhais e Seringais na Amazônia, casos em que o domínio de 
usufruto comum do recurso natural não pertencente individualmente a nenhum grupo familiar e sendo 
essenciais à sobrevivência das famílias. No caso dos seringais, tratava-se de posseiros e ocupantes que 
conformaram o campesinato florestal e desenvolveram as reservas extrativistas, um avanço da luta por 
direito de acesso aos bens naturais e autonomia viabilizada pela concessão de direito social de uso. Já 
para os castanhais e babaçuais utilizou-se o mecanismo de serventia pública para garantir o livre acesso 
ao recurso.  Em todos os casos o respeito mútuo entre as famílias foi fundante. Deve-se ter em conta, 
segundo o autor,  que o extrativismo vegetal no Norte e Nordeste teriam influência indígena e africana, 
em que os recursos seriam compreendidos como bens naturais de todos e a terra pelo sentido de uso. 

382 Originalmente o termo devoluto referia-se a terras devolvidas para indicar as terras dadas por 
sesmarias que não foram cultivadas e, portanto, devolvidas à Coroa. Posteriormente, o termo passou a 
ser empregado para referir-se às terras livres, em tese não ocupadas, que assim que discriminadas se 
tornariam patrimônio público. A Lei de Terras de 1850 as definiu como as terras que não estivessem 
sob uso público, domínio particular, não dadas por sesmarias, nem ocupadas por posse que mesmo sem 
título legal fosse legitimada por essa lei. Ou seja, seriam terras devolutas, segundo a legislação, aquelas 
que não são particulares. Posteriormente, passaram, a ser também de responsabilidade dos estados, 
dentro de seus limites e das exceções que continuam sob domínio da União segundo a Constituição 
Federal de 1988. Há normas específicas de como pode se dar sua alienação. São, portanto, terras 
devolutas aquelas pertencentes ao Estado (federal ou estadual) e uma vez discriminadas passam a 
denominarem-se terras públicas (MOTTA, 2005). 
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costume e direito comum, sendo que, como vimos, esse se assenta no entendimento no 

uso calçado na tradição por gerações e, no caso dos camponeses, codificado pelo 

parentesco. Entretanto, há que se considerar que isso se dá de forma diferenciada entre 

os povos e camponeses presentes no Brasil, que duelam com a propriedade privada da 

terra e com a própria lei da forma como esta se efetivou entre interesses contrários 

mediados pelo Estado.  

Com a Constituição da República de 1891, as terras devolutas passaram à 

responsabilidade dos estados, tendo como base o federalismo383. Tal processo, conforme 

Silva (2008), serviu ao desejo das oligarquias da 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 para sua legalização/regularização por décadas. O efeito desse processo, segundo 

a autora, foi a instabilidade e constante expulsão dos pequenos posseiros com uso de 

violência, gerando tensão e conflitos no campo brasileiro e a permanente busca dessas 

famílias por lugares longínquos – nas “fronteiras abertas” 384.  

Nessa perspectiva, Campos (1991) identificou a presença das terras de uso comum 

na legislação de Santa Catarina, antes da Lei de Terras, como forma de ordenamento da 

colonização do estado viabilizando a pequena produção agrícola mercantil de imigrantes 

açorianos - camponeses. Na sua análise, tal uso tornou-se uma categoria subordinada à 

de terras devolutas no interior da Lei de Terras, que ao passarem para o poder estadual 

foram destinadas ao patrimônio das câmaras municipais, sendo taxadas por impostos de 

uso comum sujeitas a cessão de domínio/venda, e encaminhadas cada vez mais à 

apropriação privada individual – processo marcado por corrupção através, por exemplo, 

da “troca de favores” entre políticos e fazendeiros. Após a Constituição de 1891, como 

consequência da passagem das terras devolutas para domínio dos estados, as de uso 

                                                           
383 P. J. Proudhon foi a grande referência do princípio federativo no século XIX, sendo uma de suas 

principais obras: Do princípio federativo. Referia-se a um dos principais pensadores que influenciaram 
o movimento anarquista - ainda que não tenha participado diretamente do movimento –, tendo sido o 
primeiro a se autodeclarar anarquista. 

384 Cabe indagar 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, processo 
vinculado ao coronelismo que à época controlava sobremaneira a vida municipal e se alinhava ao poder 
estadual. Para tal valia-se do paternalismo à violência, sendo decisivo na incorporação das terras 
devolutas ao patrimônio privado. Contudo, é preciso se ter claro que o termo “posseiro” não se restringe 
apenas ao pequeno posseiro, mas também aos grandes fazendeiros - ambos continuamente re-criados 
nos séculos XIX e XX. Ressalta-se que negligenciar o acesso à terra, bem como políticas de apoio à 
pequena produção, fez com que boa parte da população se tornasse mão-de-obra barata e farta para a 
outra parte, o que para a autora reforçou a ideia de que a abundância de terras no país era um dado 
relativo e socialmente determinado 
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comum camponês também passaram à responsabilidade estatal e não mais municipal - 

processo, da mesma forma, permeado pela corrupção. 

Na compreensão de Campos (2000), a localização das terras comuns se dava, em 

geral, em áreas até então em locais de difícil acesso, com escarpas. Isso, de certa forma, 

ao encontro dos apontamentos de Almeida (2006), de que esses “sistemas de uso 

comum” em áreas de colonização antiga ocorria com forma variadas, tanto 

considerando sua natureza histórica como o tipo de agricultura desenvolvida. Foram se 

constituindo em formas aproximadas de corporações territoriais, que se consolidaram, 

notadamente em regiões periféricas, meio a múltiplos conflitos, num momento de 

transição em que fica enfraquecido e debilitado o poderio do latifúndio sobre 

populações historicamente submissas (indígenas, escravos e agregados). Tornaram-se 

formas estáveis de acesso e manutenção da terra, que foram assimilados, sobretudo, nas 

relações de circulação, sendo que se distribuíram desigual e descontinuamente por 

inúmeras regiões geográficas sem guardar necessariamente maiores vínculos entre si, 

mas cumprindo função de abastecimento de gêneros alimentícios (farinha, arroz, feijão) 

aos aglomerados urbanos regionais. 

Para Almeida (2006) há inúmeras situações em que a disfuncionalidade explica a 

tolerância para com as formas de uso comum, por outro lado, houveram tentativas que 

conheceram medidas fortemente repressivas e completo aniquilamento, notadamente, 

quando imbricadas em manifestações messiânicas e de banditismo social. No bojo 

desses movimentos religiosos e de rebeldia, notadamente em fins do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, ocorreram tentativas de estabelecer novas formas de 

relações sociais com a terra:  

 

Promulgaram que a terra deveria ser tomada como um bem 
comum, indivisível e livre, cuja produção dela resultante seria 
apropriada comunalmente. Tanto no sertão nordestino, quanto 
no Sul do país tais movimentos ao conhecerem uma expansão e 
desenvolverem o que apregoavam, foram considerados como 
ameaçando o sistema de poder. Aos estimularem o livre acesso à 
terra, fora de áreas tidas como periféricas, contrastavam 
vivamente com os mecanismos coercitivos adotados nas grandes 
propriedades, encerrando “grave ameaça” que findou coibida 
pela força das armas. Do mesmo modo foram duramente 
reprimidas, mas não necessariamente aniquiladas em toda sua 
extensão, aquelas tentativas de se estabelecerem territórios 
libertos, que absorviam, escravos evadidos das grandes fazendas 
de algodão e cana-de-açúcar. Estas últimas formas conheceram 
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sua expressão maior com a multiplicação de quilombos nos 
séculos XVIII e XIX, encravados em locais de difícil acesso, 
inclusive nas regiões de mineração aurífera. Lograram êxito, em 
inúmeras situações, na manutenção de seus domínios (...). Em 
termos econômicos, o resultado mais imediato deste processo de 
dissolução, que se intensificou no final do século XIX em 
regiões cujas grandes explorações não lograram introduzir 
inovações tecnológicas ou adotar agriculturas comerciais 
assentadas em novas relações de trabalho; consistiu no 
afrouxamento dos mecanismos repressores da força de trabalho 
e na formação de um campesinato, congregando segmentos de 
trabalhadores rurais que viviam escravizados ou imobilizados 
naquelas unidades produtivas. Em diferentes situações 
examinadas, (...), registra-se que este campesinato pós-
plantation não procedeu necessariamente a uma divisão da terra 
em parcelas individuais (p.143-144). 

 

Na compreensão de Almeida (2006), esses “sistemas de uso comum” tanto 

poderiam expressar um acesso estável à terra, como ocorre em áreas de colonização 

antiga, quando evidenciam formas relativamente transitórias características das regiões 

de ocupação recente no Brasil. Segundo o autor, estes grupos passaram a se auto 

representar e a designar suas extensões segundo denominações específicas atreladas ao 

“sistema de uso comum”, em estreita relação com a identidade territorial auto definida e 

com as regras de apropriação, evidenciando a heterogeneidade das situações locais.  

Almeida (2006) apontou algumas referências localmente denominadas nessas 

áreas pelos moradores que indicam a presença de terras comuns no país: “terras de 

preto”, “terras de santo”, “terras de Irmandade”, “terras de parentes”, “terras de 

ausente”, “terras de herança” (e/ou “terras de herdeiros”) e “patrimônio”. Além de 

“terras soltas ou abertas”, referentes a áreas de pastagens comuns que também poderiam 

receber expressões como “pastos comuns”, “fundos de pasto” e os criadouros comuns 

dos “faxinais”. Acrescentou a “terra de índio”, diferente de “terra indígena” e esclareceu 

que a expressão local “terra de preto” indicaria também aqueles domínios ou extensões 

correspondentes a antigos quilombos e áreas de alforriados nas cercanias de antigos 

núcleos de mineração. 

Como apontado, esses processos viveram tensões e desde o século XIX muitas 

dessas terras foram levadas a apropriação privada individual mediada pelo Estado, após 

a Lei de Terras. Essas tensões foram aprofundadas no século XX, em que lançou um 

novo olhar para essas áreas, antes consideradas de baixa produtividade, pois sob bases 

técnicas industriais essa perspectiva mudou. Ou mesmo pelas demanda dessas terras 
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pela produção capitalista de madeira, mineração, grandes fazendas de gado e interesse 

imobiliário/turístico, procedeu-se os cercamentos das terras comuns em vários locais.  

Ou seja, as transformações deram novo sentido a essas terras sob domínio de tais 

grupos, evidenciando o conceito de “fronteira econômica” também pode incidir em 

áreas de ocupação antiga, a depender da conjuntura, como vimos na área de nossa 

pesquisa. Além disso, se tais construções socioterritoriais possibilitaram sinergia de 

esforços para garantir a reprodução sociocultural e de autodefesa de tais grupos, 

efetivamente, em se tratando de Brasil, não se mantêm “estáveis”, pois a burla da lei se 

faz. Nesse processo o Estado tornou-se o principal mediador da desterritorialização 

dessas formas comuns para a territorialização do capital.   

Por outro lado, com a abertura política em 1984 ampliou-se a pressão pelo 

reconhecimento dessas terras comuns e coletivas por esses grupos. Em termos legais, 

no âmbito federal, isso se explicitou na Constituição Federal com tratamentos 

diferenciados entre indígenas, quilombolas e camponeses. Desde então mecanismos 

foram criados a partir de muitas pressões exercidas por movimentos socioterritoriais de 

“retomada” ou permanência nas terras ancestrais.  

Por meio do conceito de “terras tradicionalmente ocupadas” a Constituição de 

1988 reafirmou o direito dos povos indígenas ao usufruto exclusivo de seus territórios 

(art. 231), pertencendo suas terras ao Estado brasileiro. Aos quilombolas, o texto 

constitucional assegurou a titulação definitiva de suas terras (art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias) passando a serem propriedade coletiva 

inalienável dos quilombolas. Além disso, criaram-se mecanismos de concessão de uso 

de terras públicas, pertencentes ao Estado, através da menção aos seringueiros, direitos 

específicos a “comunidades tradicionais”.  

Em âmbito federal, foram desde então instituídas políticas agrárias e ambientais 

para camponeses que detêm terras comuns, sendo: modalidades de assentamento de 

reforma agrária (Projeto de Assentamentos Agroextrativistas, no Cerrado, Projetos de 

Assentamentos de Desenvolvimento Sustentável, na Amazônia); e unidades de 

conservação de uso sustentável acolhendo demandas num certo contexto histórico 

(Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável). É possível ainda 

celebração de Termos de Autorização de Uso Sustentável que contemplam áreas de 

domínio da União (como margens de rios federais e terras de divisas). Em todos esses 

casos ocorre a concessão de uso a “povos e comunidades tradicionais” de terras 
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pertencentes ao Estado brasileiro, sendo asseguradas as posses familiares, previstas em 

lei.  

Ou seja, somente os quilombolas tiveram previsão de suas terras serem destacadas 

do patrimônio público para o comunitário, os demais não. A exceção de lei estadual, 

como em Minas Gerais, que possibilita que isso também ocorra para comunidades 

tradicionais camponesas (desde 2018). Tal quadro vai ao encontro ao que apontou 

Campos (2000) em que as terras comuns estariam associadas a uma “terra do povo”, 

que é de todos, seguindo a definição de público no direito brasileiro385 em termos legais. 

Mas não se constituiria em uma terra pertencente ao “povo” enquanto propriedade 

coletiva de um grupo ou comunidade(s) – salvo as exceções colocadas.  

Em certa medida, o direito brasileiro seguiu o direito romano (entendidas como 

terras de propriedade do Estado, bem econômico especial, concedidas ao uso 

comunitário) e, em certa medida, o direito germânico (entendido como terras de 

propriedade comum). Esta última noção estava presente nos Açores, manteve-se na Lei 

de terras e de certa forma se efetiva nos arranjos atuais para quilombos e, em Minas 

Gerais, figura como possibilidade para camponeses com terras comuns. 

Isso significa dizer que a noção de propriedade, seja publica, seja privada 

prevalece no Brasil como forma de ordenamento e controle territorial. Isso se confronta 

com as lógicas de camponeses, indígenas e quilombolas que vivem nos campos 

brasileiros – quando conseguem alguma forma de manutenção de suas terras comuns 

por meio de tais mecanismos. Dito de outra forma, a não-propriedade, não está em 

questão por meio de tais mecanismos, porque ou se reconhece a propriedade comum ou 

se concede a tais grupos o direito de uso das terras públicas como propriedade públicas 

e “patrimônio do Estado” sob sua vigilância e mesmo tutela.  

Assim opera-se a dualidade propriedade comum-propriedade pública. Ao mesmo 

tempo, o risco de desterritorialização “aprisiona” tais grupos, ou os obriga, a operar 

com tal lógica em alguma medida para autodefesa. Assim, os não-proprietários das 

terras coletivas em Mata dos Crioulos, por exemplo, têm que tornarem-se proprietários 

coletivos para se defender da ação de desterritorialização pelo próprio Estado e também 
                                                           
385 Terra do povo, para o autor, não significa terra livre, ou aberta ao uso de todos. Muitas eram áreas 

privadas ou de propriedade pública – ainda que se tivesse uso comum da terra e de outros bens naturais 
nessas áreas constituindo-se diferentes tipos de compáscuo (muito confundido com condomínio e 
servidão). A posse passou a ser oficialmente reconhecida entre a independência e a Lei de Terras de 
1850, sendo a forma histórica de ocupação da terra, e, simultaneamente havia a terra de uso comum 
calçada no estatuto de apropriação coletiva - forma pela qual as câmaras protegiam a terra de uso 
comum (pastagens e florestas) em Santa Catarina. Porém as terras de uso comum acabavam por seguir a 
noção de terra do povo ficando sob domínio do Estado (CAMPOS, 2000).  
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da apropriação privada pelo capital. Para além de uma profunda transformação na lógica 

desses sujeitos, eles ainda dependem do Estado titular suas terras ancestrais, ou seja, 

reconhece-las como do quilombo que fugiu do processo de colonialismo de outrora e se 

digladia com o atual. 

Mesmo para camponeses que já operam com a noção de propriedade, eles 

entendam as terras de uso comum como de sua propriedade comum da família extensa, 

como demonstramos em nossa análise, porém quando concedidas pertencem ao Estado 

brasileiro, não às famílias. Se por um lado isso pode assegurar sua permanência, por 

outro, podem ser destinadas a outros fins se o Estado assim decidir, mesmo sob 

protestos. Isso gera insegurança e mesmo ingerência dos órgãos estatais responsável 

pela gestão das unidades de conservação, por exemplo.  

Ao mesmo tempo, o reconhecimento por parte do Estado a esses sujeitos ocorre 

com lentidão, abrindo a todo tipo de pressão, bem como há, no contexto atual, projetos 

de lei e de emendas constitucionais em debate ou tramitação no Congresso Nacional que 

visam impor limites às garantias constitucionais de terra a tais grupos. Além de política 

agrária e fundiária que privilegia a regularização fundiária via privatização em 

detrimento da reforma agrária e a titulação ou concessão individual em terras de 

domínio comum. Isso tem como objetivo a liberação de terras públicas ao mercado e 

coloca em risco a consolidação de políticas destinadas a assegurar direitos territoriais a 

tais grupos.  

 

 

Acerca da propriedade privada da terra 

 

Consideradas tal conjuntura de disputas que leva a tal situação, cabe uma análise 

da dualidade propriedade/não-propriedade e as terras comuns e coletivas. Nesse sentido, 

Marx, em “Formações Econômicas Pré-Capitalistas”, afirmou que a propriedade, em 

sua origem, significava nada mais do que a atitude do homem ao encarar as suas 

condições naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-requisito de sua 

própria existência. Dependendo das condições de produção, a propriedade tomará 

formas diferenciadas.  

Ao mesmo tempo, Marx em O Capital se referiu à propriedade camponesa da 

terra como fundamental para a existência dessa forma de agricultura frente ao 

capitalismo, como a “forma mais normal de propriedade da terra para a exploração em 



443 
   

pequena escala; (...) para um modo de produção em que a posse do solo é uma condição 

para propriedade, por parte do trabalhador, sobre o produto de seu próprio trabalho, e 

através do qual, seja já proprietário livre” (MARX, tomo III, vol. 8, 1984 apud 

OLIVEIRA, 1991, p.50).  

O camponês enquanto sujeito social de seu tempo e o campesinato como classe 

foram tratados por Marx (1979) quando da insurgência camponesa em 1848 na França. 

Nessa perspectiva, foram válidas as colocações de Shanin (1979, p.228) de que o 

campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social em um “mundo diferente”, que 

apresenta padrões de relações sociais distintos, ou seja, o que também pode-se 

denominar de modo de vida. Para ele, o campesinato é uma classe social de baixa 

“classicidade” que se insere na sociedade capitalista de forma subordinada e se levanta 

em momentos de crise.  

Por outro lado, como nos ensinou Moura (1988a) o camponês é um cultivador que 

trabalha a terra com sua família, sendo o controle sobre a terra, sua propriedade 

(familiar), vindo do costume ou através da propriedade privada garantida pelo código 

civil. Um importante aspecto ressaltado foi que não seria a cidade que, por oposição, 

define o campo e seus habitantes, mas sim o Estado. É o Estado que dispõe de 

instrumentos de natureza jurídica e política que disciplinam o camponês na obrigação de 

pagar impostos, na obediência a códigos escritos que impõem uma verdade legal sobre 

seus costumes referente à propriedade da terra, ao matrimônio e ao contrato, 

garantindo, assim, o fluxo contínuo e estável das rendas camponesas às classes rurais e 

urbanas com poder econômico, podendo levar o camponês à realização de trabalho 

assalariado temporário com vistas à aquisição de dinheiro.  

Assim, na compreensão da autora, o campesinato tem como características o 

trabalho não assalariado, a organização familiar para produção com propriedade dos 

meios de produção e o processo do trabalho camponês como uma realidade subordinada 

a outra mais poderosa, nesse caso o capitalismo. Dessa forma, o camponês teria que ser 

pensado em contextos como o feudalismo, o capitalismo, o Estado ou a nação. Ainda 

que o campesinato tenha o controle sobre os meios de produção e sobre o processo de 

trabalho, com uma autonomia que não elimina outras formas de dependência da 

sociedade mais ampla (MOURA, 1988a) – inclusive a terra como propriedade, 

necessariamente. Ou seja, essa classe traz em si particularidades, mas tem a propriedade 
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da terra como questão para sua reprodução social, como representação e prática social, 

que a nosso ver, como apontamos, carrega em si o uso articulado a pessoa e lugar386.  

Nessa perspectiva, há que se ter em conta que no Brasil há aqueles grupos de 

camponeses que são descendentes de sujeitos sociais oriundos de sociedades comuns 

(indígenas e afrodescendentes) que não têm, necessariamente, a propriedade da terra 

como questão para a sua reprodução social, pois, suas culturas não separam a natureza 

da sociedade. Eles certamente trouxeram esta concepção para a atualidade camponesa 

em relação à propriedade da terra, diferentes dos descendentes de europeus que vêm da 

cultura judaica cristã que separa a sociedade da natureza e cuja lógica de propriedade é 

operada desde as transformações que o capitalismo gerou e que os cercamentos foram a 

expressão, tal qual apontada por Marx, Polany e Thompson.  

Tal influência ocorreu nos camponeses da comunidade de Pé-de-Serra, que aqui 

analisamos em que a terra assume forma do uso para a família extensa que a tem como 

patrimônio familiar. Assim, o processo de acamponesamento e, portanto, de sua 

inserção na sociedade capitalista da qual é classe, significou a terra de uso comum como 

propriedade comum da família extensa que nela trabalha, não somente da família 

nuclear. Porém não permite seu acesso e uso por outros membros da comunidade que 

não sejam herdeiros-parentes.  

Isso se diferencia diametralmente das terras coletivas do quilombo Mata dos 

Crioulos. Aqui, ocorre também a posse da unidade familiar pelo uso da família que nela 

trabalha, porém com uso coletivo da flora e partilha de alimento. No entanto, as terras 

coletivas não são de propriedade de qualquer uma das famílias extensas que compõem 

o quilombo, mas sim de domínio coletivo. Elas são de livre acesso e uso por todos os 

membros das sete comunidades/localidades que compõem o quilombo, fazem, pois, uso 

coletivo dessas terras. Isso se dá mesmo que parte desses sujeitos sequer tenham se 
                                                           
386 Neste sentido, Thompson (1987) afirmou a respeito do fazer-se classe: “A classe acontece quando 

alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 
identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se 
opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como 
essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias 
e formas institucionais” (THOMPSON, 1987). Na análise de MARQUES (2002), Thompson considerou 
a situação de classe ou condições materiais e a vivência e percepção desta situação como elementos 
fundamentais para compreender as lutas sociais com seus conteúdos e a formação dos sujeitos políticos. 
Nessa perspectiva, a classe não pode ser compreendida como uma categoria-analítica que se aplica aos 
grupos sociais como decorrência direta de sua posição no interior das relações de produção. A autora 
ressaltou que tal procedimento teórico se mostra particularmente problemático quando aplicado à 
análise do campesinato, que pode se apresentar ligado ao seu principal meio de produção, a terra, 
através de diferentes formas de relação e cuja especificidade da visão de mundo, frequentemente 
conflitantes com a ideologia dominante na sociedade moderna capitalista, não pode ser desconsiderada. 
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casado no quilombo, mas foram acolhidos como parentes e vizinhos. Além disso, o 

quilombo faz uso coletivo dessas terras com comunidades vizinhas com quem não têm 

laço de parentesco.  

Assim, a noção de propriedade, ou a ausência dela, é fundante na apropriação das 

terras comuns e coletivas e suas riquezas, no primeiro caso ela é acionada para acesso, 

uso e autodefesa, já no outro o domínio ancestral e étnico é acionado. Cabe ressaltar que 

a propriedade ou a não-propriedade das terras comuns e coletivas têm efeito direto sobre 

a diferença interna do grupo, conforme identificamos visto que condicionam o acesso e 

uso dos recursos nelas territorializados, ou seja, tal diferença de lógicas tem efeitos 

diretos sobre a prática econômica dos grupos. Por outro lado, há a dualidade posse da 

família nuclear em ambas as situações que analisamos. Ainda que a posse ocorra com 

sentido de uso da família que nela trabalha, portanto assume sentido de propriedade 

familiar que não separa pessoa e lugar tal qual ocorre na lógica privada individual, mas 

pode ocorrer venda interna ou externa dessas posses/propriedades.  

Não se pode perder de vista, entretanto, que na lógica camponesa há noção de 

propriedade familiar e comum, assim como há padrões de transmissão de herança. 

Sendo a terra, enquanto ordem moral, entendida como patrimônio da família e a 

propriedade um ser social intimamente associado ao princípio da descendência e 

sucessão – o que se expressa na indivisão de terras, pois a família é também seu 

patrimônio entendido não é apenas como uma materialidade, mas igualmente uma 

sacralidade387. Além disso, há relação entre a família extensa e a indivisibilidade da 

terra. Entretanto, como vimos, há pressões em curso que operam sobre essas lógicas 

                                                           
387 Recordamos aqui as colocações feitas por Leach da relevância do parentesco e o casamento para as 

práticas relativas ao uso e posse da terra. Sendo que a interpretação dessas regras é sempre limitada pela 
base material da comunidade, e, é esta que permanece imutável, no sentido “real”. O conjunto de regras 
e de práticas, que incluem a interpretação das regras pela hermenêutica jurídica nativa, é que codificam 
o acesso aos recursos limitados e imutáveis. Assim, o parentesco não é uma coisa em si, mas uma 
linguagem, uma expressão das relações de propriedade, essas são duráveis no tempo. O sistema de 
descendência reflete o processo total de sucessão à propriedade, o que se efetua pelo padrão total de 
herança e de casamento. O autor alertou ainda que a solidariedade estava na relação entre afins. Ao 
mesmo tempo, o camponês vivenciava rupturas e adaptações com uma interpretação ou reelaboração 
própria dos códigos legais nacionais. Além disso, a endogamia, presente em muitos grupos camponeses 
era um padrão de herança. Assim, tanto a ideologia patrilinear quanto a endogamia, eram importantes 
para que a terra permanecesse na família. Assim sendo, a solidariedade de parentesco (filiação e 
casamento) era uma imagem do padrão de manutenção da propriedade da terra, e transformava-se 
quando esta última se transformava. Ou seja, a estrutura de parentesco era uma maneira de falar sobre as 
relações de propriedade da terra, o que podia ser dito de outra maneira. Dessa forma, o parentesco era 
usado para legitimar a propriedade. 
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camponesas no contexto da sociedade capitalista, gerando tensões e transformações 

sobre as quais o campesinato busca adaptar-se e resistir388.  

Bem como no âmbito da organização da produção camponesa está o trabalho 

familiar que se refere a uma relação não capitalista de produção e o trabalho em si tem 

um conteúdo moral diferenciado, central na concepção camponesa, como demonstrado 

por Woortmann (1990). A reciprocidade e ajuda mutua são uma constante do 

campesinato das diferentes partes do mundo (SHANIN, sdp), além das iniciativas 

variadas de associação e cooperação389. O uso comum de terras - e a própria posse 

enquanto luta por acesso à terra no processo de formação do campesinato brasileiro - 

expressa a negação a apropriação individual e privada da terra como ocorre na 

sociedade capitalista. Expressam também o anseio pela autonomia e liberdade frente a 

sociedade mais ampla na qual estão inseridos, ainda que estejam subordinadas ao capital 

e ao Estado nacional.  

 

Em sua obra de Proudhon (2004), A propriedade é um roubo, a propriedade 

privada é rechaçada, pois havia a preocupação de igualdade de acesso aos meios de 

produção, como também de igualdade de condições de vida. Por outro lado, Proudhon 

via a propriedade familiar camponesa para uso próprio como possibilidade do 

indivíduo se proteger do Estado, conforme apontado por Kropotkin (1987). Assim 

como, o uso comum de terras se aproxima do princípio associativo e cooperativo, ou do 
                                                           
388 Para os camponeses, é o trabalho, que possibilita o tornar-se dono da terra. A terra, portanto, é uma 

terra de trabalho, morada da vida, patrimônio, espaço da família; transmitida de geração em geração 
segundo padrões camponeses de herança que variam de lugar para lugar, mas espelham uma ordem 
moral (WOORTMANN, 1990). Ser dono da terra traduz liberdade, ao contrário do sentido de cativeiro 
nas propriedades mercantis, onde se tornam proletários (MARTINS, 1981). A liberdade do camponês 
tem como uma de suas dimensões os saberes associados ao trabalho, que atravessam gerações. A 
transmissão da terra sem o saber não transforma essa terra em terra de trabalho, nem em patrimônio 
familiar. Outra dimensão fundamental, destacada pelo autor, naquilo que concerne à liberdade, é o 
domínio do uso do tempo. O camponês define como utiliza seu tempo (WOORTMANN, 1990).   

389 Woortmann (1994) alertou para o fato que a reciprocidade era um contrato imposto a cada grupo 
doméstico camponês, ainda que expresso em uma linguagem de solidariedade. E o parentesco surgia 
como linguagem de repressão – uma imposição da vida social. Esse princípio de reciprocidade 
correspondia, nos grupos camponeses, a um território de parentesco, ou seja, a comunidade que se 
pensava em oposição aos estranhos, os não-parentes. Nessa perspectiva, o parentesco, seja como 
casamento, seja como descendência, se relaciona ao patrimônio territorial camponês. Bourdieu 
acrescentou que a reciprocidade era um jogo de trocas, que podia ser uma guerra. Um jogo de alianças 
que envolvia estratégia, só podia existir entre iguais em honra. A troca de mulheres era igualmente um 
jogo e constituía-se como um campo político. Nesse jogo também estava envolvido o patrimônio e a 
troca de mulheres envolvia poder. A troca envolvia pessoas concretas e também pessoas sociais e 
morais, incluindo a terra. Por outro lado, a aliança se explicava pela sucessão, ou seja, pela 
descendência. Era o jogo – a prática – que fazia o regular historicamente mutável. O que importa era a 
reprodução social da família e o jogo entre elas, a reprodução da sociedade. Em um outro aspecto, 
destacamos que a reciprocidade, as trocas de dia ou mutirões com apoio de outras famílias da 
comunidade, isso desempenha importante papel para a economia familiar. 
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mutualismo, e como mecanismo de manutenção da igualdade de acesso aos bens 

naturais essenciais à vida (solo, água, biodiversidade, etc.), portanto à igualdade de 

direitos. Entre as comunidades camponesas também podem ocorrer as trocas de 

trabalho, um dos componentes centrais do padrão de reciprocidade, esse aspecto se 

aproxima do mutualismo para os anarquistas. 

Essa perspectiva de Proudhon dialoga, em alguma medida, com as colocações de 

Marx em “O Capital”, quando se referiu à propriedade camponesa da terra como 

fundamental para a existência dessa forma de agricultura frente ao capitalismo: 

 
A propriedade livre do camponês que cultiva a própria terra é, 
sem dúvida, a forma mais normal de propriedade da terra para a 
exploração em pequena escala; isto é, para um modo de 
produção em que a posse do solo é uma condição para 
propriedade, por parte do trabalhador, sobre o produto de seu 
próprio trabalho, e através do qual, seja já proprietário livre (...), 
o agricultor sempre deve produzir seus próprios meio de 
subsistência, independentemente, como trabalhador isolado com 
sua família. A propriedade da terra é tão necessária para o 
completo desenvolvimento desse modo de exploração como o é 
a propriedade do instrumento para o livre desenvolvimento da 
atividade artesanal. Essa propriedade mesma, constitui aqui a 
base para o desenvolvimento da independência pessoal (MARX, 
tomo III, vol. 8, 1984 apud OLIVEIRA, 1991, p.50). 
 

Bakunin (2006), por sua vez, questionou a propriedade - seja ela familiar, 

comunitária ou estatal - e defendeu a distribuição dos produtos gerados pelo trabalho de 

forma coletiva segundo o tempo de trabalho realizado individualmente e não familiar. 

Teceu críticas severas à transmissão de bens por herança por criar condições desiguais 

entre os sujeitos, além de chamar atenção para a minifundização das terras como um 

problema, assim como o autoritarismo do Estado frente ao destino das terras de uso 

comum.  

É importante ressaltar a discordância entre Bakunin e Marx, amplamente 

debatida na I Internacional, a respeito da abolição do direito de herança, em que o 

primeiro defendia que a revolução social deveria ocorrer a partir da extinção de tal 

direito; e o segundo afirmava ser esta uma consequência da transição para uma 

sociedade socialista em que haveria a desapropriação privada dos meios de produção – 

incluindo a terra. A necessidade de um Estado socialista também foi ponto de 

divergência entre socialistas e anarquistas. Entretanto, o fim da propriedade privada dos 

meios de produção era ponto comum das duas correntes. Há que se ressaltar a ausência 
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de representantes camponeses nesse Congresso, o que foi salientado por alguns 

intelectuais (MUSTO, 2014). 

Cabe aqui um aporte de Dardot e Laval (2015) acerca da noção de propriedade 

versus o comum, como princípio orientador de práxis. Os autores refletiram sobre a 

legitimação da propriedade na sociedade capitalista tanto na dimensão privada, 

incluindo os camponeses, como na dimensão publica-estatal. Porém, não foi sempre 

assim e trata-se de uma dualidade, propriedade privada/propriedade publica estatal, que 

aprisiona as análises e o devir. De forma que, muitas vezes, mesmo os intelectuais, não 

se abrem a possibilidade de existência da não-propriedade, muito menos do “comum”. 

Nesse sentido, os autores partiram de uma reflexão de Proudhon e chamaram 

atenção das transformações que ocorreram e da naturalização da propriedade, assim 

como ela se fez presente também no campesinato europeu: 

 

Em 1840, Proudhon fazia do seu princípio crítico um slogan que 
ficou famoso: “a propriedade é um roubo”. Ele golpeava muito 
diretamente a tradição jurídica que havia levado a fazer da 
propriedade privada o fundamento da sociedade civil e, 
correlativamente, da propriedade pública, o domínio particular 
do Estado. Essa impressionante frase proudhoniana não 
condenava somente a propriedade burguesa; ela visava toda 
apropriação por um indivíduo ou por um Estado de uma riqueza 
que fosse procedente de um trabalho da sociedade ou, mais 
precisamente, de uma força coletiva reunindo inúmeras mãos e 
cérebros. Note-se que a fórmula não teve sequência, ao menos 
uma que fosse fiel à sua própria radicalidade. É preciso convir 
também que a tradição jurídica da propriedade venceu em todo 
lugar e que o socialismo progressivamente abandonou essa 
crítica geral da usurpação proprietária. (...) [e] inscreveu-se no 
esquema binário de origem jurídica que opõe o privado e o 
público. (...) [Ao mesmo tempo] Quando vemos com que 
rapidez os setores estatais de produção foram privatizados desde 
há cerca de trinta anos em vários lugares ao redor do mundo, 
não podemos deixar de nos perguntar sobre a diferença que a 
propriedade pública havia introduzido. Com a extensão 
progressiva da norma neoliberal da concorrência, desde os anos 
de 1980, assistimos, ademais, ao alinhamento dos setores 
públicos em torno das práticas de gestão em vigor no setor 
privado. (...) Longe de ser uma essência ou uma natureza, a 
propriedade não é senão um determinado arranjo jurídico de 
relações sociais que evoluiu com o tempo. O direito de 
propriedade foi concebido pelos juristas e filósofos do 
iluminismo como uma liberdade essencial, um meio de ser 
plenamente “homem”. A propriedade e o patrimônio pessoal são 
vistos como condições para a autonomia do indivíduo, como 
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meios de emancipação das tutelas e das vassalagens. Foi isso 
que o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, expressou: “Sendo a 
propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser 
privado dela, a não ser quando a necessidade pública, 
legalmente comprovada, o exigir e sob a condição de uma justa 
e prévia indenização”. A exclusão do gozo dos outros está no 
princípio dessa liberdade. É nisso que implicam as definições 
[legais] modernas de propriedade. (...) A liberdade se exerce 
sempre contra a liberdade dos outros, jamais com a deles, uma 
vez que o gozo pleno e total da propriedade exclui seu uso por 
terceiros. Isso significa, sobretudo, que a propriedade dos meios 
de trabalho concede direito absoluto à apropriação dos frutos do 
trabalho, daí a impossibilidade de o trabalhador ter pleno acesso 
aos meios para viver e trabalhar, mesmo que pela poupança. (...) 
Fundar a liberdade individual sobre a exclusão dos outros, que é 
o principal significado social da instituição da propriedade, é 
também o vínculo que esta mantém com a própria forma da 
sociedade capitalista. A propriedade exclui o comum, não 
somente em termos do gozo dos bens, mas igualmente no 
âmbito da produção, já que ela supõe a divisão entre 
proprietários e não proprietários (Idem, p. 261-263, grifos 
nossos). 
 

Os autores apontaram que tal legitimação levou ao “desencaixe da economia”, o 

que se diferencia da propriedade familiar camponesa da terra, ainda que essa também 

contenha um conservadorismo:  

A instituição da propriedade separa a relação da pessoa com a 
coisa dos múltiplos laços existentes entre os membros da 
comunidade, ela se separa dos usos sociais consuetudinários, das 
normas morais e [da cultura] do grupo. A abstração econômica 
do valor, que está no cerne do capitalismo como valor em 
processo permanente de autovalorização, é o corolário da 
instituição proprietária. A abstração da relação da pessoa com a 
coisa, que está no princípio do direito absoluto da pessoa sobre a 
coisa, e a abstração do valor relativamente aos usos sociais 
padronizados por hábitos, estatutos ou funções, valores e 
costumes do grupo constituem as duas faces, jurídica e 
econômica, de uma mesma moeda. Assim, é “o indivíduo” em 
geral, abstraído de todas as determinações particulares, o 
“Indivíduo” com maiúscula, que é o verdadeiro efeito social do 
absolutismo da propriedade privada.  (...) A abstração do valor 
em relação aos valores de uso, da quantidade em relação à 
qualidade, da pessoa em relação ao grupo, do gozo absoluto 
diante das necessidades sociais, é parte de um único processo 
histórico. Polanyi e Marx perceberam o essencial ao 
considerarem a destruição do comum pelos cercamentos o mais 
eficaz dos mecanismos. É por esse fato que se pode 
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compreender, inclusive, por que os novos “comuns” se 
apresentam hoje como alternativas concretas à abstração 
proprietária e à sua extensão universal. A legitimidade do direito 
de propriedade e sua perenidade não se devem unicamente à 
coerção econômica e política que pesa sobre os dominados e 
menos ainda a efeitos ideológicos que persuadiriam os 
explorados quanto aos seus benefícios. Devem-se, antes, à 
relação íntima que existe entre a propriedade e a subjetividade 
do indivíduo moderno. Ver e viver a propriedade como “direito 
subjetivo” significa, como sugere Catherine Colliot-Thélène 
(2009), que a própria subjetividade se constituiu na e por meio 
da relação de propriedade com as coisas e com os outros, tal 
como definida pelos códigos legais. Isso é muito evidente no 
plano filosófico e político: ao menos desde o século XVIII a 
propriedade é vista como uma proteção em relação à autoridade 
pública, como um baluarte das liberdades diante da opressão e 
da intrusão, como essa moldura ficcional estabelecendo os 
limites entre espaço privado e espaço público. É também uma 
realidade histórica, uma aspiração profundamente inscrita nos 
modos de pensar e de viver, ligada a aspirações igualitárias de 
um tipo especial: o “todos proprietários” do campesinato 
francês, de que Marx zombava, por exemplo, e que deu uma 
base sociológica e cultural ao conservadorismo político francês 
durante muito tempo. Mas, de modo ainda mais profundo, a 
propriedade é também uma questão antropológica; ela se tornou 
constitutiva do nosso modo particular de ser humano. Da mesma 
forma, o capitalismo, assentado sobre os direitos de propriedade 
individual, é bem mais que um sistema de produção 
historicamente modificável. Ele repousa sobre uma maneira 
específica de estar no mundo, reforçada continuamente por ele 
através de sua extensão a atividades cada vez mais numerosas e 
a espaços cada vez mais vastos (p. 262-264). 

 

Ao mesmo tempo, os autores fizeram uma provocação inquietante para pensar o 

comum como princípio político e práxis a ser considerada para as diversas escalas da 

sociedade: “Com o comum, não se trata mais de opor simplesmente a propriedade 

privada e a propriedade pública, mas de questionar prática e teoricamente os 

fundamentos e os efeitos do direito de propriedade, opondo-lhes o imperativo social do 

uso comum” (DARDOT e LAVAL, 2015, p.262).   

Em sua obra “Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI”, Dador e Laval 

(2017) revisitam os sentidos do “comum” ao longo do tempo, na Europa, e propõem o 

resgate do seu sentido que significa a co-ação política e a co-produção econômica em 

co-responsabilidade em contraposição ao que vivemos hoje, em que a propriedade 

pública ou privada foi imposta como mediação naturalmente os homens e as coisas e 
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entre os próprios homens. Parta tal consideram a única práxis instituinte emancipadora 

seria aquela que faz do “comum” a nova significação do imaginário social que permita o 

fazer coletivo da multidão.  

Isso demanda, na compreensão dos autores, a compreensão de que nada é 

“naturalmente comum” e demanda a instituição política do comum, considerando que 

deve ser construído contra a sua negação prática: “Resguardamo-nos, então, de fazer do 

comum um novo “modo de produção” ou, ainda, um terceiro a se interpor entre o 

mercado e o Estado: “comum” é, na verdade, o novo nome de um sistema de práticas e 

de lutas” (2015, p.271). 

Nossa pesquisa revela que essa forma jurídica, a propriedade, não se efetivou em 

todo o globo e que os comuns têm muito a ensinar de como se efetiva essa práxis com o 

outro na dialética da sua concretude. Dessa forma, na nossa análise lidamos com 

propriedade comum camponesa e domínio coletivo sobre terras, ambas com posses das 

unidades familiares e não simplesmente propriedade destituída de uso. Em ambos os 

costumes forjam-se na práxis agrária com direito de uso.  

Por isso, consideramos fundamental levar em conta a noção de propriedade 

incidente ou não quando se fala de terras comuns, havendo proprietários e não-

proprietários em relação a essas terras cujas práxis diferem as terras de uso comum do 

uso coletivo das terras. Entendemos que não se pode igualar terras de uso comum 

(propriedade camponesa) e terras de uso coletivo (sob domínio coletivo), ainda que haja 

posses de uso familiar nuclear articulado à essas lógicas de terras comuns e coletivas. 

São processos distintos de apropriação da terra com efeito direto sobre a diferenciação 

interna. 

Ao mesmo tempo, não consideramos possível simplesmente agrupar indígenas e 

quilombolas como não-proprietários sem analisar como operam a apropriação sobre as 

terras,  tão pouco considerar as terras dos proprietários como mero suplemento tal 

como propôs Campos (2000) 390. Consideramos necessário compreender na realidade 

                                                           
390 Campos (2000) considerou haver diferença na apropriação da terra comum entre o que definiu como o 

usufruto coletivo de proprietários ou não-proprietário, levando em conta a noção de propriedade da 
terra, apropriação da terra e direito de uso dos demais elementos. No primeiro caso, tratar-se-ia de um 
uso comum por inúmeros proprietários privados independentes, que as tinham como suplemento. Por 
outro lado, o autor se referiu às terras de uso comum como uma prática também realizada por grupos do 
que definiu como não-proprietários - no caso de negros, indígenas e mestiços.Os não proprietários 
teriam uma lógica, segundo Campos (2000), que não seria de influência lusa, pois ultrapassa o simples 
uso comum da terra ou de determinados bens por proprietários individuais/familiares. Entre as formas 
de uso identificadas pelo autor estão os indígenas: com as terras de índios (em que ocorreu o 
acamponesamento, ou um campesinato livre comunal de índios herdeiros com títulos de terras 
anteriores à República); a reserva indígena (habitat, território demarcado sem titulação da terra); e as 
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concreta como esses grupos estão se apropriando da terra e como se dão as relações 

sociais de produção no interior do grupo, bem como sua relação com a sociedade mais 

ampla. Há que se verificar processos de acamponesamento que distinguem essas 

territorialidades.  

Consideramos imprescindível analisar as terras comuns e coletivas como parte da 

totalidade em movimento dialético e em transformação no marco histórico-social 

considerando as dimensões socioculturais, econômicas e políticas em que se encontram. 

Por outro lado, muitas são as menções a propriedade coletiva e produção coletiva 

mesmo mencionando terras comuns, o que deve ser precisado conceitualmente. 

 

 

4.3.4 – A dimensão econômica e política - organização do trabalho, divisão dos seus 

frutos e reciprocidades  

 

 

São recorrentes as expressões de que as terras de uso comum se dariam o “usufruto 

coletivo e comum” dos recursos naturais envolvidos sem diferenciar a lógica de 

produção envolvida. Como também de que o uso coletivo pode pressupor a noção de 

propriedade coletiva. Ou de que nas terras de uso comuns ocorre o uso comum de 

recursos e apropriação privada de bens. Nos seus apontamentos de Campos (2000) 

considerou que nas terras de uso comum: “para o usuário pouco importa se a área é 

pública, privada ou sem configuração jurídica definida. O que interessa a ele é a 

continuidade de sua utilização, sem maiores problemas (p.19). E de que daí decorreria. 

É por isso que terras de uso comum ocorrem de diferentes formas, algumas 

aparentemente contraditórias. 

                                                                                                                                                                          
terras habitadas (direitos de usufruto indígena independente de demarcação). Entre os negros estão: as 
terras de negro com ex-escravos que nela permaneceram (terras doadas, concessões do Estado, em áreas 
próximas aos antigos locais onde foram alforriados); e os quilombos (que contaria com certo 
“isolamento” e titulação comunitária), sendo negros camponeses, para o autor. Em geral, na referência 
africana a propriedade seria conferida pelo uso, estando disponível a quem nela quiser trabalhar.  Na 
compreensão de Campos (2000), tanto entre os indígenas e afrodescendentes, não se teria a noção de 
suplemento, pois essa terra seria a única que determinados grupos encontram com condições de 
usufruir. Assim a princípio não se teria a noção de propriedade da terra e sim de seu usufruto. Haveria 
ainda, as terras de Santo, geralmente pertencentes à Igreja ou à antigas ordens religiosas e que foram  
doadas ao santo. Muitas vezes encontrariam-se abandonadas ou entregues a famílias de pequenos 
produtores não proprietários que nela exerciam a ocupação comunal e o usufruto dos bens naturais, 
sendo algo também recorrente entre negros.  
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No nosso entendimento, ao se analisar esses processos, há que identificar a 

presença ou não da noção de propriedade, bem como compreender que princípios 

codificam o acesso, uso e sucessão da terra. Assim como, é necessário considerar o 

contexto socioeconômico e político mais amplo no qual o grupo está inserido, com 

destaque à questão fundiária e legal que se impõe sobre o grupo. É também fundamental 

diferenciar as lógicas de apropriação e uso da terra (individual, familiar, comum, 

coletivo); de propriedade da terra (individual, familiar, comum, coletiva, 

estatal/monárquica, particular/privada); e de produção que organizam o uso da terra e 

demais recursos envolvidos. Para tal, os aportes anarquistas são de grande valia. 

Na construção anarquista, parte-se da compreensão da lógica de organização do 

trabalho e distribuição dos seus frutos, e de como se estrutura a apropriação da terra, no 

caso, a partir de uma dessas lógicas: coletiva ou comunitária. No primeiro caso, a 

organização do trabalho é coletiva e, portanto, o uso da terra e a divisão dos frutos do 

trabalho se dão entre todos que dele participam. Ou seja, tem-se a coletivização da terra, 

do trabalho e dos seus frutos391. No segundo caso, a organização do trabalho e o uso 

comum da terra e distribuição de seus frutos se dão segundo as necessidades de cada 

indivíduo levando-se em conta o grupo392 - trata-se do uso comunal.  

Nos escritos anarquistas há menção aos camponeses e o uso comunitário de terras, 

como um “comunismo primitivo” (WOODCOCK, 2002) - algo que também poderia se 

levar em conta ao se analisar o uso da terra por não-proprietários que influenciam as 

lógicas camponesas brasileiras. Kropotkin (1910) apontou a importância do comunismo 

parcial da posse, por todos, do solo e dos instrumentos de trabalho que traria como 

consequência o gozo em comum dos frutos do trabalho comum segundo as 

necessidades. Ao mesmo tempo, ressaltou o pouco contato que muitos grupos 

camponeses tinham, ou tiveram, com o Estado nacional e a importância da ajuda mutua, 

da liberdade política e econômica dos indivíduos, bem como da autonomia e a 

                                                           
391 Bakunin, importante referência do movimento anarquista, é referência da lógica de apropriação da 

terra e organização do trabalho coletivo, ou coletivismo. Outro aspecto relevante da sua construção é a 
defesa da abolição do “direito de conquista”, o qual foi utilizado pelos portugueses quando 
“conquistaram” o Brasil para justificar a expropriação dos índios, como apontado por Campos (2000). 
Já Engels definiu como coletiva a produção dos estágios anteriores à civilização, em que o consumo se 
realizava pela distribuição direta dos produtos no interior das comunidades comunistas, maiores ou 
menores. Ao mesmo tempo afirmou o caráter comum à produção na gens, que se verificava dentro dos 
mais estreitos limites, mas trazia consigo a dominação dos produtores sobre seu processo produtivo e 
seus produtos. Parece-nos que o autor tratou produção coletiva e comum como sendo a mesma coisa. 

392 Kropotkin, outro importante pensador anarquista, é referência para organização do trabalho e uso 
comum. 
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individualidade a ser respeitada. Mencionou a herança comum da sociedade, e não 

individual e privada.  

Entretanto, como vimos em nossa análise o que temos é a organização familiar do 

trabalho nas unidades familiares e terras comuns e coletivas, onde o uso dos recursos 

nelas territorializados se dá segundo as necessidades e a força de trabalho contida na 

família. Assim como ocorre a distribuição dos frutos entre seus membros 

independentemente de terem trabalhado diretamente na produção, pois são membros da 

família, ou seja, tem-se uma apropriação familiar dos frutos do trabalho. 

Ao mesmo tempo, a produção da família nuclear se vale das relações sociais de 

reciprocidade com a família extensa e mesmo com as diferentes famílias extensas, no 

caso da Mata dos Crioulos. Em ambos, ocorre assim o trabalho articulado pela relação 

família nuclear-família extensa e o grupo como um todo se beneficia dos produtos do 

trabalho comunitários realizado nas terras comuns e coletivas pelo conjunto das famílias 

em relação ao manejo dos recursos naturais que garantem longevidade na sua oferta, 

ocorrendo segundo normas/sanções, e da defesa da unidade territorial. Portanto, as 

reciprocidades são vitais na produção em si e no que geram em termos de frutos 

comunitários do trabalho – água e flora nativa longevas e proteção da unidade 

territorial. 

Por outro lado, vimos que há lógicas de apropriação da terra diferenciadas (terras 

de uso comum e uso coletivo das terras) e também lógicas distributivas com 

centralidades diferenciadas também. Há centralidade da terra familiar entre os 

camponeses de Pé-de-Serra e ocorre, no contexto atual, distribuição do recurso flora 

através da divisão de forma a garanti-la para as famílias herdeiras-parentes das terras de 

uso comum numa relação terra-família-distribuição de riquezas. Para Mata dos Crioulos 

as terras ancestrais também são vitais, mas sua centralidade se desloca para alimentar as 

famílias para manter o grupo, sendo que a produção alimentar acaba por ser, em certa 

medida, distribuída entre as famílias que de alguma forma se “ajudam” 

independentemente de terem trabalhado diretamente na produção daquele alimento 

especificamente. Ocorre assim uma relação entre família-trabalho-alimento que 

alimenta a família extensa, ou seja, uma apropriação familiar extensa dos frutos do 

trabalho, pois são membros da comunidade. 

Ou seja, as lógicas comum e coletiva se diferenciam pela noção ou não de 

propriedade (propriedade de uso comum e uso coletivo de terras de domínio), bem 

como na centralidade e distribuição de recursos territorializados e aqueles frutos do 
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trabalho humano. Outro aspecto fundante são as normas e sanções de uso/manejo dos 

recursos territorializados pelos grupos com destaque a solo, água a e biodiversidade que 

ocorre segundo as práticas costumeiras atualizadas pela conjuntura e ancoradas pelas 

relações de reciprocidade entre descendentes, parentes e vizinhos. 

 

 

Acerca de reciprocidades e economia 

 

A esse respeito, são notáveis as contribuições de Elinor Ostrom (1990) que 

demonstrou, no âmbito da ciência política, que há “governos dos comuns”, ou 

instituições políticas entre os comuns que se auto organizam e autogovernam para 

apropriação e uso dos recursos naturais com regras, monitoramento e ajustes de forma a 

garantir longevidade dos mesmos e, consequentemente, do grupo. Os comuns são aqui 

entendidos como os sujeitos dessa construção socioterritorial das terras comuns 

considerando os recursos naturais envolvidos.  

Ostrom e seu393 grupo desenvolveram trabalhos em diferentes continentes 

propondo arcabouço teórico para compreender conceitos a partir da ação coletiva para 

interpretar a capacidade das comunidades de superar a tragédia dos “bens comuns”, 

apontando a necessidade das políticas públicas considerarem tais sujeitos e legados, 

bem como questionou a privatização ou o controle estatal como caminhos únicos de 

manutenção dos recursos naturais. Seus trabalhos buscaram também responder “A 

tragédia dos comuns” de Hardin (1968), segundo o qual as pessoas compartilham um 

recurso, elas o extraem em excesso, porque é do seu interesse extrair tanto quanto 

possível. Assim para ele, o esgotamento dos “bens comuns” só poderia ser evitado por 

meio de direitos de propriedade privada e regulamentação governamental. O termo 

"tragédia" referia-se ao argumento de que as pessoas não são capazes de autogovernar 

recursos comuns.  

                                                           
393 Um dos seus trabalhos principais foi “Governando os bens comuns: A evolução das instituições de 

ação coletiva”, publicada em 1990. A pesquisa de Elinor Ostrom rendeu-lhe o Prêmio Sveriges 
Riksbank de 2009 em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel (mais conhecido como o 
Prêmio Nobel em Economia). O grupo por ela fundado é The International Association for the Study of 
the Commons: “The International Association for the Study of the Commons (IASC) is devoted to 
bringing together multi-disciplinary researchers, practitioners and policymakers for the purpose of 
improving governance and management, advancing understanding, and creating sustainable solutions 
for commons, common-pool resources, or any other form of shared resource.” (Disponível em 
https://iasc-commons.org/, acessado em outubro de 2018). 
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Tal análise recebeu muitas críticas, como as de Ostrom (1990), por não descrever 

um “comum”, mas uma situação de uso de recursos de acesso livre não regulamentado. 

Thompson (1991) considerou a “tragédia” a que Hardin se não era somente por questões 

econômicas e demográficas, mas politicas e legais com entrada de forças do mercado e 

influencia politica visando os cercamentos dessas terras para torna-las propriedades 

privadas dos senhores. Além disso, afirmou que os comuns tinham instituições e 

sanções que impunha limites de uso, bem como não improvisavam regras informais, 

tratava-se de uma economia baseada nos costumes.   

Ostrom (1990) atribuiu à reciprocidade componente central que permite que as 

comunidades gerenciassem os recursos comuns. Para a autora, para atender a situações 

de interdependência entre sujeitos heterogêneos, a ação coletiva seria implementada 

com o uso de instituições, definidas como um conjunto de regras e normas 

efetivamente aplicadas por um grupo de indivíduos para organizar as suas atividades. 

As normas correspondem a mecanismos internos com conteúdos culturais ao grupo e as 

regras são representações compartilhadas com o exterior. Eventualmente, a violação 

das normas gera sanções (OSTROM, 1998). A ação coletiva dependeria da capacidade 

de elaboração e adaptação de regras comuns, cuja institucionalização dentro de um 

grupo constitui uma incitação à cooperação e ao compartilhamento. Ostrom considerou 

a reciprocidade como uma norma social universal, entre outras. Ela procurou explicar 

os seus efeitos específicos e, se não a sua natureza, pelo menos a sua origem 

(OSTROM, 2003, 2005).  

Ostrom mostrou (1990), com exemplos de manejo de recursos naturais de 

propriedade comum, que o funcionamento da ação coletiva não segue as hipóteses 

habituais da economia clássica - tais modelos são raramente validados e são até 

contestados pelas observações da realidade e pelos resultados experimentais: jogos, 

modelos e simulações. Para ela, os sujeitos em situação real fazem opções melhores em 

termo de ganhos coletivos que aqueles previstos pelas teorias da escolha racional. Esta 

situação explicar-se-ia, em parte, pela importância do interconhecimento entre os 

sujeitos, o que levaria a um engajamento mútuo. Por outra parte, dependeria da 

capacidade de inovação dos mesmos, a qual lhes permite, ao fazerem evoluir as regras, 

aprender juntos, reduzir as assimetrias e aumentar os ganhos coletivos.  

Em suas análises, autora deu uma importância à reciprocidade, à confiança e à 

reputação como noções-chave da ação coletiva presentes em dispositivos que associam 

sentimentos morais e interesses materiais como fundamentos da cooperação na 
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economia humana. Para ela não haveria cooperação sem reciprocidade, ou seja, sem 

retorno ou sem compartilhamento por parte dos usuários. Existiriam sanções para 

aqueles que traem a confiança dos outros e a confiança mútua que explica a 

reciprocidade, considerada como uma norma moral internalizada, ou como um 

princípio de troca social, caracterizado pela “vontade de cooperar”. Por outro lado, 

segundo ela, a reciprocidade implica a consideração do outro como um cooperador 

potencial e a expectativa de uma sanção, caso não haja cooperação. A confiança é 

definida por ela como um nível específico de probabilidade atribuído por um agente a 

outro no sentido de que uma ação determinada seja realizada.  

Neste sentido, Ostrom considerou que a reputação constitui uma dessas 

informações que motivam a confiança no outro e, portanto, a reciprocidade na 

cooperação (OSTROM, 1998). Finalmente, a densidade das redes de agentes 

cooperadores (strong reciprocators) e a probabilidade de eles interagirem são dadas 

como uma condição da expressão da norma de reciprocidade, já que os indivíduos 

“reciprocitários” são minoritários numa sociedade, o seu impacto depende da densidade 

das suas interações. 

A esse respeito Sabourin (2015) afirmou que para a teoria da reciprocidade nas 

ciências sociais, esse tipo de cooperação apontado por Ostrom, corresponde a uma 

estrutura elementar de reciprocidade binária: o compartilhamento ou a partilha. Trata-

se de uma estrutura simétrica entre o indivíduo e o grupo e entre cada um dos 

indivíduos e o grupo. E que há universalidade da estrutura de partilha e as contradições 

que ela apresenta em relação à lógica da troca e da privatização. Ao mesmo tempo, o 

autor considerou que Ostrom descreveu estruturas elementares de reciprocidade: binária 

(o face to face, a partilha: o aprender juntos), ternária (o interconhecimento levando a 

um engajamento mútuo). Tendo verificado, empiricamente, que a procura de relações 

simétricas (a redução das assimetrias) gera mais riqueza a ser dividida (aumentar os 

ganhos coletivos), indo ao encontro com as propostas da teoria da reciprocidade. 

Entretanto, o autor chamou atenção de que quatro aspectos que devem ser 

considerados em termos da teoria da reciprocidade. O primeiro elemento próprio à 

teoria da reciprocidade envolve a definição do conceito do ponto de vista 

socioantropológicos. O princípio de reciprocidade não se limita a uma relação de 

dádiva/contra dádiva entre pares ou grupos sociais simétricos. O reducionismo dessa 

definição, que por muito tempo prevaleceu e ainda prevalece, conduz a uma confusão 

entre troca simétrica e reciprocidade. Esse impasse persistirá enquanto a reciprocidade 
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for interpretada com a lógica binária que convém à troca394. Sendo que do ponto de 

vista econômico, a reciprocidade constituiria não somente uma categoria econômica 

diferente da troca mercantil, como identificou Polanyi (1944, 1957), mas um princípio 

oposto ao da troca ou mesmo antagônico a ela (SABOURIN, 2015). 

O segundo elemento da teoria, que participaria do seu caráter universal, segundo 

Sabourin (2015), seria que a reciprocidade pode recobrir várias formas. De forma geral, 

a antropologia e a etnologia consagraram sob essa terminologia apenas a reciprocidade 

das dádivas: oferendas, partilhas, prestações totais, potlatch, que constituem o que 

Temple e Chabal (1995, apud, SABOURIN, 2015) designam como forma positiva da 

reciprocidade. Mas, existiria, igualmente, uma forma negativa de reciprocidade, a dos 

ciclos de vingança. Diferentemente da troca, cujo desenvolvimento ou extensão é 

associado à lógica de concorrência e de acúmulo pelo lucro, a lógica da vingança está 

ligada a uma dialética de honra, tal como a da dádiva está ligada a uma dialética do 

prestígio. Contudo, explicou o autor, a sede de prestígio (fonte de autoridade nas 

sociedades de reciprocidade) motivaria o crescimento da dádiva - “quanto mais eu dou, 

mais eu sou”. Entre as expressões extremas das formas negativas e positivas da 

reciprocidade, as sociedades estabeleceram, então, diversas formas intermediárias. 

Trata-se, em particular, de controlar o crescimento da dádiva, a ostentação, o potlatch, a 

dádiva agonística que destrua e submeta o outro mediante o prestígio.  

O terceiro elemento considerado por Sabourin (2015), seria de que as relações de 

reciprocidade podem ser analisadas em termos de estruturas, no sentido antropológico. 

Assim, elas se declinariam segundo algumas estruturas elementares395. Já o quarto 

elemento da teoria envolveria os diferentes níveis do princípio de reciprocidade e os 

modos que lhe são específicos. Segundo Sabourin (2015) existiram três planos ou níveis 

de reciprocidade: o real, o simbólico (a linguagem) e o imaginário (as representações). 

Ou seja, existiriam várias estruturas fundamentais de reciprocidade, que gerariam a 

“gestão dos recursos comuns” e que repousam sobre uma estrutura de reciprocidade 

binária coletiva específica, o compartilhamento.  

                                                           
394 Por isso, Temple e Chabal (1995, apud Sabourin, 2015) propuseram recorrer à lógica ternária de 

Lupasco (1951 apud Sabourin, 2015), a qual faz aparecer um terceiro incluído na relação de 
reciprocidade. Permitiu, assim, interpretá-lo como o ser dessa relação e dar conta dela como parte da 
estrutura originária da intersubjetividade, irredutível à troca de bens ou de serviços que libera do elo 
social ou da dívida (SABOURIN, 2015). 

395 Em que Sabourin (2015) referiu-se às propostas inicialmente por Mauss (1924), Lévi-Strauss (1949) e 
Temple (1998). 
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Na estrutura do compartilhamento todos estão “de frente uns para os outros”. Os 

elementos afetivos e éticos gerados pelas relações de partilha correspondem a um 

sentimento de pertencimento e de confiança. O sentimento de pertencer a um todo é 

forte e aparece de forma espontânea na maioria dos depoimentos de camponeses, 

associado a uma noção de unidade, de solidariedade, de força e de vida do ser coletivo 

ou comunitário396. Na estrutura de compartilhamento, o fazer em conjunto e o fato de 

depender de uma mesma fonte limitada de recursos criam um sentimento de grupo. 

Por outro lado, Ostrom considerou a reciprocidade ao mesmo tempo como uma 

norma moral internalizada e um principio de intercâmbio social, caracterizada pela 

“vontade de cooperar” (OSTROM, 2008). Atribui-lhe, por exemplo, uma importância 

especial, ao ponto de propor que o sucesso as políticas públicas dependem da proporção 

de sujeitos “em reciprocidade” (OSTROM, 2003). Nesse aspecto, Sabourin (2015) 

ressaltou que existe uma diferença de enfoque e de postulado entre as duas propostas 

teóricas. Primeiro, a definição dos termos e das categorias oferece riscos de confusão. 

Ostrom tratou da confiança, da reciprocidade e da reputação como normas sociais que 

são atributos dos usuários ou dos grupos de usuários (OSTROM, 1998, 1999). 

Nas considerações de Sabourin (2015) para a teoria da reciprocidade, a confiança 

e a reputação são princípios éticos, na medida em que correspondem ao reconhecimento 

público dos princípios do outro, enquanto a reciprocidade:  

 

É o nome de todas as estruturas de produção dos valores éticos. 
A principal diferença é que, para a teoria da reciprocidade, a 
confiança e a reputação (o prestígio) são valores éticos 
produzidos pelas relações de reciprocidade simétrica. É claro 
que normas e regras de ação coletiva internalizadas fortalecem 
os processos de auto-organização. De fato, Ostrom (...) constata 
que a aprendizagem das relações de reciprocidade - e, 
consequentemente, a sua prática - cria um círculo virtuoso 
(reciprocidade / confiança / reputação). De fato, trata-se de uma 
construção no tempo, de valores éticos que contribuem para a 

                                                           
396 Sabourin (2015, p.148) destacou os apontamentos de Chabal (2005 a esse repsieto: “insistiu no fato 

que não é tanto o objeto da partilha que importa, mas as ações dos sujeitos. Podemos simbolizar a 
estrutura de partilha por um círculo extensível em função do número de participantes. A partilha 
procura produzir união. A palavra expressa isso com “nós”. O lema é: um por todos, todos por um. É a 
idéia de totalidade que domina (CHABAL, 2005, p. 5, tradução nossa). A reciprocidade recorre, ao 
mesmo tempo, à identidade e à diferença, para produzir uma consciência, um sentimento de ser um todo 
ou de pertencer a um todo. De fato, não existe possibilidade de perda de personalidade. “Ao contrário, 
se tudo desaparece no homogêneo, não existe mais reciprocidade, solidariedade autêntica, verdadeira 
consciência” (CHABAL, 2005, p. 10, tradução nossa). A alienação específica desta estrutura de 
reciprocidade é expressa pelo fechamento do círculo sobre o grupo ou a comunidade. Chabal (2005, p. 
6) adverte: o grande perigo do compartilhamento é o fechamento do círculo”. 
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reprodução das relações de cooperação (a reciprocidade) e para 
a permanência dos dispositivos de gestão dos recursos comuns 
pelos usuários (as estruturas de reciprocidade). Ostrom (...) 
considera precisamente que as normas das comunidades de 
usuários (confiança, reciprocidade, sentimento de 
pertencimento, percepção comum e interdependência do 
recurso) são historicamente e socialmente construídas no marco 
de uma racionalidade limitada. No entanto, ela procura uma 
explicação por meio das ciências “duras” (OSTROM, 2003) e se 
baseia em trabalhos sobre a origem biológica da reciprocidade e 
da confiança (...) e sobre a noção de altruísmo recíproco da 
sociobiologia (...). É arriscado postular um princípio altruísta 
para analisar o comportamento das comunidades que recusam a 
primazia do interesse privado. As tentativas de achar um 
princípio altruísta nos dados biológicos do mundo vivo têm 
fracassado. É na estrutura de reciprocidade, ou seja, na estrutura 
social, e não na biologia, que deve se encontrar uma causa 
primeira: não existe princípio altruísta, princípio da primeira 
dádiva, que poderia ser encontrado dentro do próprio indivíduo, 
no gênero ou na espécie. Porém, se situarmos a origem humana 
não no individuo, mas na relação de reciprocidade, então é 
possível afirmar que a interatividade recíproca é a matriz de um 
valor irredutível às próprias competências e aos interesses 
particulares das partes em jogo. Esse valor é o sentimento 
compartilhado por cada um que dá sentido a ambos em relação 
ao que foi investido na interatividade, e corresponde ao bem 
comum (...). Apesar das evidências empíricas e de uma intuição 
recorrente em torno da relação íntima entre reciprocidade, 
confiança e reputação, Ostrom permanece dentro dos limites do 
postulado binário da troca e das expectativas da sua regulação 
por uma minoria de indivíduos altruístas e “reciprocitários”, 
interagindo via redes. Para explicar a reciprocidade, ela recorre 
previamente à confiança, enquanto que, para a teoria da 
reciprocidade, são as relações de reciprocidade simétrica nas 
estruturas de compartilhamento (de recursos comuns) que 
produzem a confiança. Aliás, é o que mostram as repetições 
modeladas de jogos que fazem intervir a confiança e a 
reciprocidade, quando introduzem uma variável de 
conhecimento do comportamento do outro a partir da 
experiência (...). É, aliás, uma constatação comum entre as duas 
abordagens que explica que a gestão partilhada de recursos 
funciona apenas em grupos de proximidade onde funcionam o 
interconhecimento ou o respeito de regras e comuns. As relações 
mútuas funcionam tanto melhor quando cada um sabe que o 
outro se situa também num quadro de reciprocidade. É neste 
sentido que o reconhecimento institucional ou público dos 
dispositivos de manejo partilhado de recursos fundados em 
relações de reciprocidade pode garantir ou facilitar tanto a 
perenização dessas estruturas como a reprodução dos valores 
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éticos que elas ajudam a produzir: confiança, reputação, respeito 
mútuo, responsabilidade etc. (SABOURIN, 2015, p.154-155). 
 

  

Assim, as repetições do “jogo recíproco” começaram logo no início da 

humanidade e a recorrência dos resultados desta relação original tem construído a figura 

de uma estrutura elementar de reciprocidade. A tendência que leva a dar, receber e 

retribuir, tal como Mauss apontou, é de fato uma característica da humanidade. Porém, 

como apontou Sabourin (2015) nem sempre existem explicações para os 

comportamentos da natureza humana, mas a origem desses comportamentos não está 

nas explicações biológicas, o que pode levar até à invocação da seleção natural.  

Essa crítica vai ao encontro a outras formuladas também por autores como 

Dardot e Laval (2017) das limitações também no campo das ciências econômicas 

“clássicas” pela noção de “bens comuns” que tem como base a teoria dos bens privados 

e bens públicos e, portanto, remete a sua gestão pelo mercado e pelo Estado; bem como 

da ausência de análise dos processos de poder interno e externo que destruíram muitos 

“comuns tradicionais”, que não agem somente pela previsão de benefícios esperados e 

custos previstos para conseguir vantagens estritamente privadas. Ou seja, o foco no 

papel das normas coletivas para cálculo individual e variáveis de situação, como a 

estrutura econômica e política do país, acabam por ressaltar a insuficiência dos 

postulados neoclássicos. Isso significa dizer que o “comum” não “é decretado a partir de 

fora, assim como não é resultado de um agregado de decisões individuais tomadas 

isoladamente, mas decorre de um processo social com lógica própria” (p. 167).  

Por outro lado, os autores reconheceram a demonstração de como operam essas 

relações de reciprocidade criando instituições dos comuns com regras de ações práticas 

de uso dos recursos e instâncias de decisões de forma democrática com participação 

ativa dos sujeitos envolvidos para produzir ajustes que são considerados necessários - 

ou seja, ocorre co-responsabilidade, co-produção e co-decisão. Porém, eles ressaltaram 

que isso não é espontâneo e que seria mais interessante pensar o “comum” como a 

construção de um quadro regulamentar e de instituições democráticas que organizem a 

reciprocidade e evitem o comportamento oportunista ou passivo no interior do grupo e 

também frente aos agentes externos.   

 

Nossa análise demonstrou que as relações de reciprocidade estão na apropriação 

da terra, na distribuição dos recursos territorializados entre as famílias que compõem o 
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grupo, nas relações sociais de produção e na ação política que promove ajustes de 

uso/manejo dos recursos (solo, água e biodiversidade). Ocorre que essa reciprocidade, 

concordando com Mauss - dar-receber-retribuir – se dá tendo uma referência de direitos 

e deveres dentro da moral do grupo. As práticas sociais de manejo desses recursos 

contam com normas e sanções informadas pelos costumes que são alimentados tanto 

pelas visões de mundo do grupo, como pelos conhecimentos associados aos 

agroambientes, como pela conjuntura (ambiental e político-econômica) que varia na 

dualidade interno-externo.  

Portanto, essas práticas são forjadas/atualizadas no contexto geopolítico interno e 

externo ao grupo, assim como pelas necessidades familiares de consumo dentro de uma 

moralidade naquele espaço delimitado/territorializado. Que se realiza na dualidade 

norma/sanção do que é certo/errado, possível/impossível, num dado contexto histórico-

geográfico no espaço-tempo dentro dos marcos de pertencimento àquele grupo.  

Ocorrem, concordando com Thompson (1991) em diálogo com Bourdieu, numa 

ambiência, habitus, num ambiente vivido que inclui práticas, expectativas herdadas, 

regras não só de limites aos usos como revelavam possibilidades, normas e sanções 

tanto da lei como das pressões da vizinhança. Ou seja, os usos do direito costumeiro 

variam no espaço/tempo, tanto pela localidade, como pela dinamicidade que envolve 

ajustes. Por exemplo, anos de secas mais prolongadas alteram a coleta das flores e 

mesmo a taxa de coleta. Isso por si só coloca desafios na relação com o Estado e seus 

marcos legais rígidos. Assim, os comuns e coletivos demandam maior autonomia para 

fazer ajustes essenciais a longevidade dos recursos sema a rigidez e morosidade do 

Estado. 

Isso significa dizer que entendemos que ocorre uma auto-organização e 

autogoverno dos comuns e coletivos com instituições que permitem decisões com 

efetiva participação de membros do grupo para viabilizar a produção/reprodução social 

do grupo de forma mais longeva sob aquela base de recursos territorializados. Isso 

implica em co-responsabilidade, que se alimenta do sentimento de pertencimento com 

aquela unidade territorial. Mas absolutamente não ocorre sem tensões, interna ou 

externa, e não é “natural” do humano.  

Em campo identificamos respostas diferenciadas apropriação e de distribuição 

da flor, por exemplo, com efeito direto sobre seu manejo e sua longevidade. Ocorre que 

o entendimento de que aquele recurso não é propriedade daquela família e que tem que 

ser garantido aos descendentes que venham a ter o direito de uso sobre esse recurso. O 
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mesmo vale para a água e mesmo conservação dos solos – que terão que dessedentar e 

alimentar as gerações atuais e futuras. Sendo isso entendido como dever, dado o direito 

de uso na atualidade, conforme essa colocação de um morador: “eu não posso destruir o 

que não é meu. Isso aqui vai ter que durar pros outros. Porque como eu tô usando, mas 

eles também têm de usar. Tanto os de agora como os vindouro. É assim que é, né?”. 

Dessa forma, os costumes informam/produzem a apropriação da terra e dos 

elementos nela contidos definindo: quem, onde, como, quando usar a terra e seus 

elementos no interior da comunidade. Bem como as relações sociais de produção que 

contam com reciprocidade (que orientam direitos e deveres do grupo). Sendo que esses 

os usos são atualizados na unidade territorial segundo conjunturas internas e externas, 

não livre de tensões, e alimentam resistências na busca de manutenção das condições de 

reprodução social do grupo. Estamos nos referindo, portanto, ao exercício do poder 

político-econômico dos direitos de uso e distribuição de riquezas com co-

responsabilidade, com formas sociais e culturais de apropriação territorial baseadas em 

costumes e não em normas jurídicas tal qual ocorre na sociedade capitalista. 

 

 

4.3.5 Comuns e Coletivos: práxis sociocultural, econômica e política 

 

 

A pesquisa revelou que as terras comuns e coletivas são construções socioculturais que 

guardam semelhanças e diferenças entre si. São processos de territorialização com 

territorialidades específicas, em que os significados da terra para os grupos e a práxis 

agrária baseada em costumes revelaram a ocorrência das terras de uso comum entre os 

camponeses de Pé-de-Serra e o uso coletivo no Quilombo Mata dos Crioulos.  

A análise das práticas territoriais e econômicas apontou as diferentes lógicas de 

apropriação da terra comum e da terra coletiva e demais recursos territorializados, bem 

como as particularidades nas relações sociais de produção e divisão dos frutos do 

trabalho nela exercido. Nas realidades, o “comum” e “coletivo” agem como mecanismo 

de igualdade/desigualdade, dualidade em movimento, de acesso e uso dos recursos 

territorializados e mesmo de distribuição de riquezas com organização interna das 

partes/todo e do todo/parte, mas operam com lógicas diferentes, em que a noção de 

propriedade que a terra assume ou não é fundante do direito costumeiro de uso, 

levando-se em conta, também, as necessidades.  
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Como ressaltado, a igualdade de acesso e uso, aqui, não pode ser confundida com 

igualitarismo, pois há diferenças internas com relação direta com o número de membros 

na família, a idade desses sujeitos e as condições materiais para realizar o trabalho nas 

terras comuns e coletivas. Ao mesmo tempo, há normas costumeiras de acesso e uso 

dos recursos territorializados (solo, água, biodiversidade), com sanções praticadas se 

necessário, ou se a moral do grupo não for respeitada, com vistas a garantir a 

reprodução social do grupo. 

Nessa perspectiva, as realidades analisadas revelaram que as terras comuns se 

referem a terras de uso comum no âmbito do patrimônio familiar extenso de 

camponeses, ocorrendo o uso comum da propriedade comum segundo normas 

costumeiras que orientam a organização interna, incluindo as divisões de áreas para 

coleta, baseadas em costumes e visões de mundo intrínsecas. É, portanto, uma 

propriedade comum de herdeiros, com cônjuges e filhos, não um domínio de todos os 

membros da comunidade que vivem no sopé da serra.  

Ao mesmo tempo, o que opera não é o direito privado individual/familiar nuclear 

da terra comum, mas o direito de uso comum por todos os herdeiros da terra em que 

prevalece o uso e a necessidade como parâmetros de acesso ao patrimônio familiar 

extenso. Contam, pois, com direitos costumeiros de acesso, uso e herança do 

patrimônio familiar indiviso, que se traduzem em práticas sociais permeadas pela 

cultura. Tais costumes estão alicerçados na filiação e no casamento, formando laços de 

parentesco no âmbito de famílias extensas de herdeiros-parentes das terras de uso 

comum, que são, ao mesmo tempo, terra de morada e de trabalho.  

Nessas terras, identificamos que ocorre organização interna para a apropriação e 

distribuição das riquezas nelas contidas entre os herdeiros-parentes, que se atualizam 

segundo as conjunturas, podendo ocorrer formas diferentes de operar o direito de uso da 

propriedade familiar e comum incidentes sobre tais recursos. Além disso, as terras de 

uso comum ocorrem articuladas/relacionadas às posses das unidades familiares, área de 

domínio de cada família nuclear, sendo o trabalho organizado a partir das famílias 

nucleares, viabilizado também pelas relações de reciprocidade no interior da família 

extensa, onde cada família obtém os frutos daí advindos. São famílias, portanto, 

camponesas que definiram parte da terra para apropriação e uso comum e outra parte 

para a posse das unidades familiares, sendo a condição de herdeiros-parentes no acesso 

e uso das terras comuns. 
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Já as terras coletivas referem-se às terras de uso coletivo sob o domínio territorial 

de famílias extensas, que, no caso analisado, diz respeito a quilombolas, os quais nela 

fazem uso coletivo e as entendem como sendo de domínio do grupo, inalienáveis e 

indivisíveis. Para eles as terras assumem o sentido de ancestralidade, não de propriedade 

de descendentes. O uso coletivo da terra age como mecanismo de garantia de acesso e 

uso dos recursos teritorializados para todos do grupo, segundo as necessidades, com 

observância das normas costumeiras que orientam a organização interna sem divisões. 

De forma que, embora a consanguinidade marque as referências de descendência, caras 

ao grupo, todos aqueles que se tornaram membros da comunidade por casamento ou 

afinidade (sem casamento, como foi o caso de alguns), têm livre acesso e uso das terras 

coletivas.  

Nas unidades familiares, por sua vez, há divisões entre as posses, porém, o 

domínio coletivo também opera sobre elas, visto que, na prática, são terras com usos 

familiares indivisos pelas famílias extensas. Dessa forma, na atual conjuntura, a 

dualidade unidades familiares/uso coletivo da terra faz-se presente, em que a noção de 

posse se dá subordinada ao direito coletivo no interior da família extensa – nas unidades 

familiares. Ocorre o direito coletivo para quem da terra precisa para viver. Assim, o 

direito de herança incide somente na unidade utilizada pelos pais, após a morte dos 

mesmos, tendo seu uso definido pelos descendentes segundo o uso e os costumes.  

A organização do trabalho, nesse caso, ocorre através dos laços de descendência, 

parentesco e proximidade, com relações de reciprocidade, havendo uma dualidade 

complementar trabalho família nuclear/família extensa, sendo realizado no âmbito da 

família extensa pelas famílias nucleares que dela fazem parte. Isso viabiliza a 

reprodução social do grupo no âmbito da sua lógica coletiva, que opera a partir da 

família extensa e acaba por compartilhar a produção familiar nuclear entre as famílias, 

sobretudo aquelas vizinhas que conformam a família extensa.  Dessa forma, é necessária 

a compreensão da organização econômica através das famílias extensas, mas cada 

família nuclear se apropria dos frutos dele advindos. 

 

As terras comuns e coletivas ocorrem, portanto, combinadas/articuladas com 

posses familiares e dizem respeito a processos de territorialização com territorialidades 

específicas. Referem-se construções socioculturais, política e econômica que envolve 

diferentes dimensões das formações socioterritoriais com: noções de propriedade e de 

domínio na apropriação da terra e recursos envolvidos; de uso coletivo e ausência de 



466 
   

propriedade; organização social da produção e divisão de seus frutos; visões sociais de 

mundo e a relação com o Outro; e contexto político interno e externo ao grupo. Sendo 

que o comum e o coletivo agem como mecanismo de distribuição dos recursos 

territorializados pelos grupos segundo as transformações que respondem a conjunturas 

internas e externas. 

Sua análise demanda considerar a formação territorial da área e o contexto social, 

econômico-político e ambiental mais amplo no qual estão inseridos na atualidade, 

considerando-se ainda a estrutura fundiária e as formas jurídicas que se impõe sobre os 

costumes. Estes são alimentados por visões sociais de mundo (e vice-versa) que 

significam a terra e se concretizam em práticas sociais fundadas no direito costumeiro, 

o qual codifica a apropriação da terra, o acesso e o uso controlado dos recursos comuns 

com normas e sanções. Essas práticas são atualizadas pelas famílias que na terra 

trabalham, segundo as conjunturas (internas e externas) e ancoradas pelas relações de 

reciprocidade entre descendentes e parentes dessas unidades territoriais e mesmo entre 

vizinhos. Assim, os costumes se realizam como referências culturais que orientam a 

moral dos grupos na relação entre si e com os elementos por eles territorializados 

(terra, água e biodiversidade), concretizando-se em relações de reciprocidade. 

As relações de reciprocidade dão-se na apropriação da terra, na ação política e 

nas relações sociais de produção da vida, cotidianamente, a qual conta com ritos e 

religiosidade. Essas unidades territoriais contêm fronteiras, não limites rígidos, 

permeadas por fluxos de pessoas, recursos e mercadorias. Ocorre, assim, o exercício do 

poder político-econômico com formas sociais e culturais de apropriação territorial, 

organização da produção e distribuição das riquezas baseada em costumes. Há, portanto, 

uma economia-política dos comuns e dos coletivos, sujeitos dessas construções sociais, 

que pode aproximar diferentes grupos, viabilizando lutas socioterritoriais conjuntas 

pelas terras comuns e coletivas.  

Há ainda uma dimensão política interna e externa dessas construções que 

responde a conjunturas que geram transformações da realidade, como totalidade em 

movimento, da qual fazem/não fazem parte. Buscam adaptar-se sem perder autonomia 

relativa em que o domínio sobre os meios de produção, a terra sobre a qual trabalham 

em família e comunidade, tem centralidade. Ao mesmo tempo, as posses da unidade 

familiar ocorrem articuladas à propriedade comum ou ao domínio coletivo, sendo 

portadores do direito de uso tensionado pela conjuntura e essas dualidades são 
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importantes nas estratégias de resistência, ou seja, na busca de manutenção dos regimes 

agrários próprios praticados.  

Segundo o contexto, deflagram-se conflitos que ensejam lutas socioterritoriais de 

manutenção dessas terras, viabilizadoras fundamentais da reprodução sociocultural dos 

grupos, enquanto a dualidade contraditória desterritorialização/reterritorialização  

concretiza-se pelas “retomadas” territoriais, nas quais costume e lei se confrontam. Na 

conjuntura atual, esse confronto entre o direito costumeiro baseado no uso (que não 

separa sujeito da coisa e do lugar) e a lei baseada na propriedade (pública ou privada)  

dá-se frente a cercamentos com faces atualizadas (terra, biodiversidade e 

conhecimento), que ocorrem mediados pela ação do Estado e em correlação desigual de 

forças no âmbito da sociedade urbana-industrial-capitalista hegemônica.  

Tal confronto expressa a contradição das lutas travadas pela sociedade de classes 

na produção e reprodução de sua existência em condição desigual. Ao mesmo tempo, 

essas formações socioterritoriais, protagonizada pelos comuns e coletivos, ocorrem no 

interior da sociedade capitalista, confirmando que esse modo de produção ocorre de 

forma contraditória, combinada e desigual. Porém, elas se desenvolvem na relação com 

o capitalismo, pois são parte desse processo contraditório do modo de produção como 

totalidade em movimento, visto que sua gênese contou com outras referências de 

sociedades e de economia-política.  

Assim, as terras comuns e as terras coletivas das comunidades apanhadoras de 

flores sempre-vivas são parte da totalidade das dinâmicas territoriais contemporâneas do 

campo brasileiro em permanente movimento das dualidades, ocorrendo lutas pela terra e 

pelo território 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 

da vida nas fronteiras da ‘serras-sertões’ de Minas Gerais.  
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CAPÍTULO 05 – A “FAZENDA DE MINERAÇÃO” NO CONTEXTO DO 
ESPINHAÇO MERIDIONAL EM MINAS GERAIS 

 

 

“Isso aí é fazenda de mineração, ninguém que apareceu aí até 

hoje é dono dela nada, passou de um pro outro. Mas vieram 

sempre foi usufruir pra garimpo de diamante” (Moradora da 

Mata dos Crioulos, abril de 2016). 

 

 

Neste capítulo, analisamos a questão fundiária no contexto da área pesquisada e as 

transformações incidentes. Buscamos compreender as transformações nas dinâmicas 

territoriais do contexto analisado em que decorrem processos históricos de 

territorialização do capital e cercamentos das terras comuns e coletivas. O que a 

pesquisa revelou foi articulação da formação da propriedade privada capitalista da terra 

pela/para a legitimação da “fazenda de mineração” e o papel-chave cumprido pelo 

Estado nesse processo em favor das classes hegemônicas. 

A nossa análise, aqui, tomou por base a Fazenda Santa Cruz do Gavião, 

localizada no interior do território quilombola de Mata dos Crioulos, localizada 

atualmente na confluência dos municípios de Diamantina/MG e Couto Magalhães de 

Minas/MG, estando inativa no momento de realização de nossa pesquisa, conforme 

imagens a seguir: 

Fot. 90: Imagens da “fazenda de mineração” inativa (Fonte: a autora). 

 

Para desenvolver tal análise, consideramos os marcos legais estadual e federal, 

além de documentos cartoriais e históricos de arquivos públicos. Considera-se que essa 

fazenda constitui uma importante referência de como se formou a propriedade privada 
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capitalista da terra na área pesquisada, de ocupação antiga, em que a atividade 

mineradora segue tendo importância e com ocorrência de imóveis rurais “parados”, que 

são relacionados a domínio de empresas mineradoras. Certamente, cada uma dessas 

situações guardam particularidades, que demandam estudos específicos, no entanto, 

nossa análise aponta elementos das formas de legitimação utilizadas dos cercamentos de 

terras nessa área. Em alguns casos há permissão para que comunidades ‘apanhadoras de 

flores’ possam fazer uso dessas áreas até que a empresa inicie exploração minerária; em 

outros não.  

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

insere, Oliveira (2005) alertou sobre a necessidade de os estudos agrários considerarem 

a forma como se articulam estrutura fundiária, propriedade privada capitalista da terra 

e produção capitalista. De um lado, o Estado nacional tem priorizado o apoio à 

produção capitalista de exportação; de outro, como vimos no caso aqui em questão, os 

quilombolas lutam, por sua autonomia, ainda que limitada, frente ao Estado nacional e à 

sociedade capitalista. 

Vários trabalhos versam sobre a questão agrária brasileira, dentre os quais 

destacamos os de Márcia Motta, Lígia Osório Silva, Carlos Frederico Souza Marés e 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Os trabalhos por eles orientados também demonstram, 

com riqueza e diversidade de detalhes, os contextos que viabilizaram a apropriação 

privada capitalista da terra no país, valendo-se desde a burla da lei, até leis aprovadas 

em favor da classe dos grandes proprietários de terras.  

Sobre Minas Gerais, Sandra Helena Costa (2017) discorreu sobre como a 

legislação em Minas Gerais seguiu a federal, tendo sido reiteradamente organizada em 

favor dos latifundiários, guardando, portanto, particularidades. Acerca do período 

colonial, os trabalhos de Álvaro Carrara trazem importantes elementos de como isso se 

deu de forma diferenciada na área das “minas”, onde as datas eram prioridade, tal qual 

mostramos no Capítulo 01 deste trabalho. Harulf Espíndola, por sua vez, demonstrou 

como, em período posterior, foi sendo feita a passagem, na legislação estadual, da 

propriedade pública à privada, com a perda de força da posse. 

Na seção que se segue, apontaremos os principais marcos legais e os efeitos 

diretos dessas alterações sobre as terras devolutas, e, consequentemente, sobre parte das 

terras comuns ou coletivas existentes na área analisada. Além disso, detalharemos os 

marcos legais federais e estaduais, sobretudo decretos, quando forem pertinentes à nossa 

análise. 
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5.1 Apontamentos sobre o contexto fundiário no agrário brasileiro 

 

 

Uma das questões que se coloca para análise da questão agrária refere-se à estrutura 

fundiária e, portanto, à constituição da propriedade privada capitalista da terra, que, no 

Brasil, guarda suas particularidades. Nesse sentido, é importante compreender tal 

gênese considerando os aspectos político-econômicos num dado contexto histórico-

geográfico, que, no caso brasileiro, passa pelo processo colonial e de formação do 

Estado nacional. Houve a passagem das terras sob domínio régio para o domínio 

público e, posteriormente, para o privado, com constante negligência ao campesinato 

em formação, como os estudos revelaram.   

Um dos trabalhos que marca importante referência é o de Ligia Osorio Silva 

(2008) acerca das terras devolutas e formação do latifúndio no país. Silva (2008) 

demonstrou que, na fase colonial, o acesso à terra foi regido pelo sistema sesmarial - até 

1822, quando apenas uma pequena parte do território brasileiro estava apropriada e a 

concessão era destinada aos “homens de bem”. Desde o início, esse sistema ocorreu de 

forma diferenciada em relação à forma como era efetivado em Portugal, tendo sido 

adaptado aos objetivos da produção colonial em terras brasileiras: grandes propriedades 

voltadas à exportação, com base no trabalho escravo.  

Ao mesmo tempo, desenvolveu-se a posse, considerada ilegal pela legislação 

portuguesa. Entretanto, a posse ilegal - caracterizada inicialmente por uma agricultura 

móvel e predatória seguida de contínua busca de novas terras para a exploração de 

grandes extensões territoriais - aos poucos foi sendo “reconhecida” pelas autoridades, e 

tornou-se uma constante, acabou sendo a principal forma de apropriação territorial para 

fazendeiros, camponeses, povos indígenas e quilombolas (SILVA, 2008).  

Segundo Oliveira e Faria (2009), o regime de sesmarias foi abolido após a 

Independência, quando foi revogada a legislação portuguesa, deixando assim de incidir 

sobre as terras brasileiras. Entre a Independência e 1850, “existiu uma espécie de vácuo 

jurídico”, embora tenham existido legislações maiores que, de certo modo, atuaram 

como referência para o Império, no que se refere ao direito de propriedade. A primeira 

foi a exigência de pagamento de “foros das sesmarias”; e a segunda foi a “extinção dos 

morgadios”. 
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A Lei de Terras de 1850 é um marco na transição da forma de apropriação 

territorial da sociedade que se organizava no Brasil para a propriedade capitalista 

territorial propriamente dita. 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 florescia 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, sendo 

apropriadas pelo patrimônio particular de forma ilegal, através da “grilagem” (SILVA, 

2008).  

Demarcar e vender as terras devolutas e financiar a imigração era a proposta de 

colonização em pauta, o que demandava, para funcionar, o fim do apossamento. 

Entretanto, a Lei de Terras acabou sendo reiteradamente ajustada às pressões exercidas 

por grandes fazendeiros e terminou por negligenciar o acesso à terra aos camponeses 

posseiros, agregados, índios e ex-escravizados. Ao mesmo tempo, garantiu-se mão de 

obra à expansão das fazendas através do subsídio à imigração europeia, que foi 

destinada ao trabalho nas fazendas como “trabalhadores livres” - mas nem tanto 

(SILVA, 2008).  

Chamamos atenção para o artigo 2º da Lei de Terras, que aborda a proibição da 

posse e a consequente punição:  

 

“Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas 
derribarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a 
despejo, com perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena 
de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da 
satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não terá logar 
nos actos possessorios entre heréos confinantes” (BRASIL, lei 
de Terras, 1850, grifos nossos). 
 

Segundo a Lei de Terras de 1850 em seu artigo 3º, são terras devolutas: “(...) as 

que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título 

legal, forem legitimadas pela lei” (Idem, grifos nossos). É importante ressaltar que a 

posse se referia tanto ao latifundiário, quanto aos camponeses e demais povos viventes 

no campo brasileiro.  

Oliveira e Faria (2009) chamaram atenção de que a Lei de Terras atuou como 

marco jurídico de constituição da propriedade capitalista da terra no Brasil, que tratou 
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de legalizar os títulos de sesmarias e as posses, quaisquer que fossem suas extensões, 

desde que tivessem cultivos, fossem medidas e levadas a registro em livros próprios nas 

freguesias (artigos 4º, 5º, 7º e 8º). Dessa forma, todos os títulos de sesmarias concedidos 

ou os “grilos” das terras reais e/ou imperiais, chamadas de “posses mansas e pacíficas”, 

puderam ser legalizados. Porém, após a lei, somente a Coroa Imperial podia vender as 

terras devolutas em hasta pública. 

Outro ponto fundante, na visão dos autores, foi o de que a Lei de Terras de 1850 

fez a separação entre o domínio garantido pelo título e a posse, em que o título da terra 

tornou-se, pela lei, superior à posse efetiva. Dessa forma, aquele que tinha efetivamente 

a posse da terra (com ausência de título), estava destituído do direito sobre ela. Nesse 

sentido, garantiu-se que o portador do título da terra, mesmo sem nunca tê-la ocupado 

de fato, tivesse o domínio sobre a mesma, ou seja, o direito de propriedade privada da 

terra (OLIVEIRA e FARIA, 2009).  

De toda forma, a Lei de Terras de 1850 e seu regulamento de 1854 estabeleceram 

o prazo de dois anos para que tanto os títulos de sesmarias como os de posses fossem 

medidos e levados a registro nas freguesias. Portanto, as terras restantes foram 

consideradas de domínio público, e entre elas estavam as terras devolutas397. Após a 

edição da Lei de Terras, além dos Registros Paroquiais, apenas o Império podia vender, 

em hasta pública, terras devolutas, e, portanto, emitir os respectivos títulos de origem 

das propriedades privadas de terras. Esta forma de entendimento da legislação imperial 

foi defendida por uma corrente de jurista. Ressalte-se que esse prazo de medição e 

registro foi várias vezes prorrogado de acordo com a conveniência política, e, ainda 

assim, a maioria dos “proprietários de terras” não o fizeram (OLIVEIRA e FARIA, 

2009).  

                                                           
397 “Durante o período imperial, estavam sob sua jurisdição todas as terras devolutas, a faixa de fronteira e 

a faixa de marinha. Por sua vez, a Lei de Terras (Lei n. 601 de 18/09/1850) e o Decreto 1.318 de 
30/01/1854 que fez sua regulamentação, legalizaram as áreas de domínio particular (os títulos de 
sesmarias ou outras concessões de acordo com o artigo 4º da Lei, e, as posses de acordo com as 
condições expressas no artigo 5º, desde que medidas artigo 7º) e levadas a registro em livros próprios 
nas freguesias (artigo 13º). De acordo com artigo 8º todos aqueles possuidores de terras que deixassem 
de proceder a medição nos prazos marcados pelo Império foram “reputados caídos em comisso, e 
perderão por isso o direito que tenham a serem preenchidas das terras concedidas por seus títulos, ou 
por favor da presente Lei, conservando-o somente para serem mantidos na posse do terreno que 
ocuparem com efetiva cultura, havendo-se por devoluto o que se achar inculto. (...) Assim, como todas 
as terras de domínio particular deveriam ser levadas a registro nos livros das paróquias católicas, estes 
registros ficaram conhecidos como registros dos vigários ou registros paroquiais. Segundo os termos da 
Lei de Terras, os únicos documentos legais comprobatórios do direito à propriedade privada das terras 
anteriores à Lei, passaram a serem os REGISTROS PAROQUIAIS. Estes registros existiram apenas no 
período estipulado para as medições das sesmarias e posses e seus efetivos registros de acordo com os 
artigos de 91 a 107 do Decreto que regulamentou a Lei” (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.9-10).  
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Cabe indagar o motivo pelo qual o reconhecimento da posse não viabilizou a 

democratização do acesso à terra. Ligia Osório Silva (2008) chamou atenção para o 

mecanismo de seleção desse acesso, processo vinculado ao coronelismo, que, à época, 

controlava sobremaneira a vida municipal e se alinhava ao poder estadual. Para tal, 

valia-se do paternalismo à violência, tendo sido decisivo para a incorporação das terras 

devolutas ao patrimônio privado dos latifundiários.  

Nessa perspectiva, a partir da Constituição da República de 1891, as terras 

devolutas passaram à responsabilidade dos estados, tendo como base o federalismo. Tal 

processo serviu ao desejo das oligarquias de passagem das terras devolutas ao domínio 

privado e de regularização da situação da propriedade territorial capitalista. Ainda 

assim, a posse, proibida pelo artigo 2º da lei, continuou avançando e contou com ajustes 

normativos, como a prorrogação de prazos para sua legalização/regularização - por 

décadas (SILVA, 2008). Tal como apontado por Campos (1991), ocorreu em Santa 

Catarina, quando as terras devolutas passaram ao poder estadual e aquelas consideradas 

de uso comum foram destinadas ao patrimônio das câmaras municipais, sendo 

encaminhadas cada vez mais à apropriação privada individual, num processo marcado 

por corrupção através, por exemplo, da “troca de favores” entre políticos e fazendeiros.  

Na visão de Silva (2008), a liberalidade em relação aos detentores de posses, 

principalmente os grandes, foi a característica fundamental da legislação aprovada pelos 

estados sobre as terras devolutas sob seu domínio. O efeito desse processo foi a 

instabilidade e constante expulsão dos camponeses posseiros, com uso de violência, 

gerando tensão e conflitos no campo brasileiro, além da permanente busca dessas 

famílias por lugares longínquos – nas “fronteiras abertas”.   

Contudo, destacou Silva (2008), é preciso se ter claro que o termo “posseiro” não 

se restringe apenas ao camponês, mas também aos grandes fazendeiros grileiros - ambos 

proibidos pelo artigo 2º da Lei de Terras, mas continuamente re-criados nos séculos 

XIX e XX. Reitere-se que negligenciar o acesso à terra, assim como as políticas de 

apoio à produção camponesa fez com que boa parte dessa população se tornasse mão de 

obra barata e farta para a outra parte (os fazendeiros), o que, para a autora, reforça a 

ideia de que a abundância de terras no país era um dado relativo e socialmente 

determinado.  

Silva (2008) chamou a atenção, ainda, ao fato de que a Lei de 1850 desempenhou 

papel importante no relacionamento entre o poder público e os proprietários de terra – 

esses se constituíam como classe ao mesmo tempo em se dava o processo de 
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consolidação do Estado nacional. Outro aspecto relevante refere-se ao pleno direito da 

propriedade privada capitalista reconhecido pela lei, desde que legitimadas no âmbito 

administrativo, com uma auto-declaração efetuada, até então, nas paróquias. Dessa 

forma, as terras saíam do regime de concessão de sesmarias para o de plena propriedade 

privada capitalista territorial e não mais retornariam ao patrimônio público, salvo pela 

desapropriação para interesse público. Mesmo com todas as facilitações de legalização 

das sesmarias e posses, também nesse contexto, poucos fazendeiros o fizeram398. 

Oliveira e Faria (2009) ressaltaram que a partir da vigência da Lei de Terras duas 

correntes de renomados juristas passaram a interpretar de forma divergente o Registro 

Paroquial, o papel da posse e a obrigatoriedade do registro das terras. Assim, em 

decorrência da conjuntura acima descrita, admitia-se como registro de origem, além dos 

registros paroquiais, os registros das repartições públicas, o registro dos imóveis levados 

a hipoteca, e os oriundos da transmissão entre vivos, além das sentenças judiciais 

emitidas por juízes de direito. Dessa forma, o Império nunca teve o controle dos títulos 

de propriedade existentes no território brasileiro, que de certo modo, era o objetivo da 

Lei de Terras de 1850. 

Nesse sentido, o que se fez na prática durante o Império e a República Velha foi 

criar-se mecanismos e interpretações jurídicas que legitimaram tais documentos como 

registros de origem. De toda forma, era necessário realizar tais registros das terras 

segundo as normas de cada período, o que não necessariamente foi feito pelos 

“proprietários”, e a posse continuou avançando sobre as terras devolutas: 

 

No plano jurídico prevalecia a concepção de que a lei de 1850 
era uma lei administrativa. Portanto, o direito de conquista 
gerara a base do domínio público do Estado sobre a terra, ou 
seja, o domínio eminente. Para o Império, não era permitido 
legalmente independentemente de título do Estado, o direito de 
aquisição das terras devolutas por ocupação. Entretanto, este 

                                                           
398 “Para que a Lei de Terra realizasse a demarcação das terras devolutas seriam necessárias quatro 

medidas simultâneas: a revalidação das sesmarias depois de sua medição e demarcação; a legitimação 
das posses; a elaboração de um cadastro das terras; e a proibição de novas posses após 1854. Porém, 
isto não aconteceu, pois o cadastro de terras não foi constituído, e um pequeno número de sesmarias foi 
revalidado o que ocorreu igualmente com as posses e suas legitimações. Assim, a lei que proibira as 
novas posses continuava como um instrumento legal para impedir que os imigrantes e os ex-escravos 
pudessem chegar à propriedade da terra e assim, não ficarem disponíveis para o trabalho livre nas 
propriedades existentes. Neste sentido, a manutenção da lei garantia o processo através do qual os 
detentores das posses (grandes ou pequenas) poderiam ter acesso à propriedade privada da terra, 
tornando-se assim proprietários. Portanto, estava mantida a via administrativa para consecução deste 
objetivo. É neste ponto que Lígia Osório Silva (1996: 252-253) encontrou a primeira explicação para 
manutenção da Lei de Terras: articulação política” (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p. 12). 
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processo continuou existindo desafiando a legislação gerando 
este costume “o regime jurídico da ocupação privada”. É 
evidente que a Lei de Terras visou vedar integralmente a 
aquisição direta de terras devolutas por particulares, 
prevalecendo, dessa forma, a venda de lotes coloniais. Mesmo 
assim, desde o Império até a Primeira República, não prevaleceu 
entre os juristas a concepção de que as terras devolutas 
pertenciam ao domínio público do Estado. Havia na doutrina 
tradicional uma quase unanimidade de que as terras devolutas 
faziam “dos bens patrimoniais (domínio privado) do Estado”. 
Inclusive, esta foi a posição consagrada no Código Civil de 1916 
(OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.13). 

 

Já no século XX, o Código Civil de 1916 buscou fortalecer a ideia de 

regularização da propriedade privada da terra no âmbito da Justiça, justificada ou não 

pela falta de validade dos títulos expedidos no âmbito administrativo, para a transmissão 

da propriedade entre particulares.  A partir de então, passou a ser necessária a 

transcrição dos títulos de domínios nos registros públicos (criando-se, assim, o cartório 

de registro de imóveis)399. Havia aí um impasse quanto à possibilidade de prescrição 

aquisitiva – o usucapião - sobre bens públicos, como as terras devolutas. Entretanto, 

prevaleceu o entendimento do Estado como guardião dos bens públicos, imprescritíveis, 

só podendo as terras serem alienadas para fins de interesse da coletividade, como a 

colonização e povoamento do solo, conforme previsto pela lei de 1850. Ainda assim, 

manteve-se o reconhecimento da posse sob a égide do Estado (SILVA, 2008). 

Contudo, na década de 1930 (Governo de Getúlio Vargas), reconheceu-se, por 

meio de decreto, a validade dos títulos de domínio expedidos pelo Estado no âmbito 

administrativo e se consagrou a transcrição400, o que significou ganho de causa para 

aqueles que defendiam a venda de terras devolutas como uma operação regida pelas 

mesmas normas que regiam essa operação entre particulares. De toda forma, foi 

encerrada a via administrativa como forma de regularização da propriedade privada 
                                                           
399 “No que se refere aos registros cartoriais, a Lei nº 3.071 - de 1º de janeiro de 1916 que instituiu o 

Código Civil trouxe a presunção dos imóveis levados a registro pertencerem a pessoa em cujo nome se 
inscreveu ou transcreveu (artigo 859). Presumia-se pertencer o direito real à pessoa, em cujo nome se 
inscreveu, ou transcreveu. Esta lei foi substituída pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que rege 
na atualidade as determinações do Código Civil brasileiro, que obriga ao registro a transmissão entre 
vivos da propriedade” (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.11). 

400 É de se notar que os cartórios possuam, ainda hoje no país, gestão de caráter privado, sendo, somente 
em anos recentes, o ingresso na atividade definido por concurso público. Anteriormente, sua gestão se 
passava de pai para filho. Todavia, não integram a estrutura do Estado, sequer como representantes, e 
não se confundem com servidores públicos, em que pese o serviço por eles prestado seja de índole 
pública. Constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público, tais como os 
concessionários e permissionários de obras e serviços públicos. Ressalte-se ainda que nos cartórios 
brasileiros, várias irregularidades já foram encontradas acerca da titulação de imóveis rurais. 
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territorial, passando a se dar por via judicial, a partir de então. O usucapião passou a ser 

reconhecido somente quando a posse se dava sobre terras privadas (SILVA, 2008). 

Um aspecto importante para o qual Silva (2008) chamou a atenção é o de que o 

controle ou os rumos da colonização interna, portanto, a expansão da fronteira, ficou 

basicamente a cargo da iniciativa privada no Brasil. As normas para regulamentar aa 

participação do governo federal tardaram a ser estabelecidas, tendo os estados deixado 

que o movimento de ocupação se desse pelas mãos da iniciativa privada. Portanto, a 

formação da propriedade privada capitalista da terra no país revela que a ocupação e 

apropriação territorial foram partes integrantes da consolidação do Estado nacional e da 

formação de classes, com a presença da agricultura de exportação desde o início, e com 

momentos de rupturas nessa base política, a exemplo do fim do tráfico de escravos. 

Na análise de Osorio (2008), a continuidade da posse e da não discriminação das 

terras na Lei de 1850 impediu o sucesso da política de colonização para a propriedade 

camponesa, visto que esse reconhecimento desagradava os fazendeiros. Assim, a 

aplicação dessa lei sofreu distorções, adaptando-a aos interesses de alguns em 

detrimento de outros, com peso importante dos coronéis na apropriação privada das 

terras devolutas. Ao mesmo tempo, a posse também permitiu a ocupação da terra por 

camponeses posseiros, ainda que de forma instável e secundária.  

Após a edição do Decreto no 19.924 de 27/04/1931, que reconheceu a validade 

dos títulos expedidos pelo Estado nas repartições públicas e consagrou a transcrição 

como ato indispensável para validar títulos de terras, o governo federal emitiu o Decreto 

no 22.785 em 31/05/1933, estabelecendo a proibição do usucapião sobre bens públicos e 

impondo um limite no tamanho da área para a regularização das posses401. Por sua vez, 

a Constituição Federal de 1934 definiu o reconhecimento da posse em terra pública de 

até 10 hectares, o que foi confirmado pela Constituição de 1937. Em 1946, a posse 

passou a ser reconhecida até 25 hectares, em 1967 até 100 hectares, e a Constituição de 

1988 redefiniu-a para até 50 hectares. Também passou a ser reconhecidos as terras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas e quilombolas, este último com titulação 

                                                           
401 “Coube ao Governo Provisório assinar, em 1931, o Decreto n. 19.924 que dispunha especificamente 

sobre as terras devolutas e que colocou um ponto final nesta questão, reconhecendo às concessões de 
terras processadas pelo regime anterior, porém, consagrou dali em diante a necessidade da transcrição 
como ato indispensável para a validade dos títulos de terras. O Governo Provisório de Vargas publicou 
também, dois anos depois, em 1933, o decreto n. 22.785, cujo objetivo era vedar o resgate dos 
aforamentos de terrenos pertencentes ao domínio da União que instituíam a proibição do usucapião 
sobre bens públicos” (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.14). 
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coletiva da terra, ambos excluindo o direito ao subsolo, que permanece como bem da 

União, até o momento.  

Em 1964, foi publicado o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de novembro), que 

regulou “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 

execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola”. A partir dele, a 

propriedade privada capitalista da terra foi subordinada legalmente ao cumprimento de 

sua função social402. Essa lei também constituiu um marco em relação às relações 

sociais de produção, ao reconhecer o direito de posse no interior dos latifúndios, o que 

acabou levando à expulsão de muitos agregados do interior das fazendas, como 

demonstrou Moura (1988).  

Em 1970, através do Decreto-Lei nº 1.110, foi criado o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA)403, com a missão “prioritária de realizar a 

reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras 

públicas da União”. Entretanto, não são/foram poucos os desafios postos à sua atuação, 

desde as pressões políticas até a corrupção, viabilizando a “grilagem” de terras no país 

por meio da própria reforma agrária e da regularização fundiária (OLIVEIRA e FARIA, 

2009). 

Nesse sentido, dois marcos tiveram importância: a Lei nº 6.015/1973, que instituiu 

normas para tabeliães, escrivães e juízes para os registros públicos, estabelecendo como 

realizar escrituração, averbação e cancelamento de matrículas e exigindo que as 

escrituras e os autos judiciais fossem feitos precisando limites, confrontações e a 

                                                           
402 Em seu Artigo 2°: “É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. § 1°) que a propriedade da terra 
desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis 
satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as 
disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem”. Art. 
98 também foi reconhecido o direito a: “todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, 
ocupar por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o 
produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como 
suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o 
progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de propriedade, 
adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória devidamente transcrita”; Art. 99: “a 
transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais  efetivar-se-á no competente processo 
administrativo de legitimação de posse”; e Art. 100: “o título de domínio seria expedido pelo Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária e devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis”. (Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm, acessado em abril de 2019). 

403 O INCRA absorveu as atribuições do IBRA e do INDA. A criação dessa autarquia foi um 
desdobramento de um processo iniciado em 1954 quando foi criado o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização (INIC) (COSTA, 2017). 
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localização dos imóveis404; a outra foi a Lei nº 6.383, de 1976, que ao tratar do processo 

discriminatório de terras devolutas da União, não definiu o que são terras devolutas, 

nem remeteu à sua definição legal ( posta pelo artigo 3º da Lei de Terras de 1850), mas 

definiu o limite de 100 hectares para posses sobre terras devolutas que as tivessem 

tornado produtivas com o seu trabalho do posseiros e de sua família e com moradia 

efetiva e continuada de pelo menos um ano (COSTA, 2017)405.  

O Estatuto da Terra de 1964, que rompeu com o direito pleno da propriedade 

privada da terra caso não cumpra sua função social - o que significa que a propriedade 

deve ser produtiva (segundo critérios técnicos considerados obsoletos), cumprir a lei 

trabalhista e a legislação ambiental e não realizar cultivos considerados ilegais –, foi 

mantido pela Constituição de 1988. Nela ficou ainda estabelecido que as terras que não 

cumprirem tais critérios devem ser destinadas à reforma agrária, de responsabilidade da 

União406, e que somente as propriedades com grandes extensões podem ser 

desapropriadas.  

Esse processo elucida a complexidade da origem da propriedade privada da terra 

no Brasil, revelando suas múltiplas formas. Por um lado, foram aceitas e legitimadas as 

terras que se referem aos títulos de sesmaria, as posses (de qualquer dimensão até 1931 

e a partir desse período, por limitação constitucional, somente com áreas limitadas) e as 

derivadas dos registros de hipotecas, dos inventários e das transmissões inter-vivos. Por 

outro, a grande maioria das terras “griladas” permanece sem registro, porque, 

legalmente, elas não podem ser registradas. Entretanto, 

 

(...) a história da grilagem das terras públicas brasileiras revela 
uma sofisticação do processo. Isto porque agora, não é mais 
necessário envelhecer os documentos com a ajuda dos grilos. 

                                                           
404 A essa, como destacou Costa (2017), seguiu-se a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que 

“dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providência”, e foi 
regulamentada pelo Decreto nº 93.240, de 9 de setembro 1986. Este decreto desobrigou o tabelião de 
manter, em cartório, o original ou cópias autenticadas das certidões fiscais, da certidão de ações reais e 
pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e da de ônus reais, desde que transcreva na escritura 
pública os elementos necessários à sua identificação; neste caso, as certidões devem vir acompanhadas 
do traslado da escritura. 

405 No Art. 9º: “Encontradas ocupações, legitimáveis ou não, serão lavrados os respectivos termos de 
identificação, que serão encaminhados ao órgão competente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, para as providências cabíveis”; Art. 29 dessa lei também limitou até 100 
(cem) hectares, ao ocupante de terras públicas, “que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o 
de sua família, fará jus à legitimação da posse de área”. Exigindo-se, não fosse proprietário de imóvel 
rural e que comprovasse a morada permanente e cultura efetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano 
(COSTA, 2017).  

406 Há ainda terras de domínio especial do governo federal: fronteiras nacionais, margens de rodovias 
federais e terras da marinha.  



479 
   

Dois novos recursos passaram a ser utilizados. Em primeiro 
lugar, foi a estratégia de tentar regularizar as terras por meio de 
“laranjas”, via falsas procurações, em que se conseguia a área 
maior do que permitida na Constituição. Este período foi 
denominado de “grilagem legalizada”, que ocorreu 
principalmente durante os governos militares. Em segundo 
lugar, foi a estratégia utilizada pela “banda podre” dos 
funcionários do INCRA, que por meio da Reforma Agrária, 
passou a “oferecer” e “reservar” as terras públicas para os 
grileiros e indicar os caminhos “legais” para obtê-las. Sendo 
que, dois caminhos foram utilizados como alternativas de 
legalização: o uso da reforma agrária e da regularização 
fundiária. Desta forma, todas estas terras estão “cercadas e 
apropriadas privadamente” por grileiros madeireiros, 
pecuaristas, sojeiros, etc., revelando, portanto, que o processo 
histórico da grilagem das terras devolutas no Brasil é parte 
constitutiva do capitalismo rentista que nele se desenvolveu 
(OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.15). 
 

O reconhecimento da posse ocorreu, em geral, por meio de programas 

governamentais (nacional e estaduais)407 de regularização fundiária ou colonização e 

povoamento do solo. Entretanto, em 2005, no primeiro governo Lula, foi aprovada uma 

Medida Provisória que alterou a Lei de Licitações, infringindo a Constituição de 1988, 

determinando o aumento do reconhecimento da posse na Amazônia Legal para 500 

hectares408. Posteriormente, mais duas Medidas Provisórias aumentaram para 1500 

hectares (422/2008) e 2500 hectares (458/2009), respectivamente, sendo essa última 

vetada pelo Congresso Nacional. Ou seja, se por um lado há o reconhecimento da posse 

e a afirmação do direito de acesso à terra pelos camponeses, por outro, a “grilagem” 

(apropriação ilegal de terras públicas) de grandes extensões no país é levada a cabo por 

fazendeiros (OLIVEIRA, 2010).  

                                                           
407 Responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (criado em 1970) e dos 

Institutos de Terra, que, em Minas Gerais foi extinto, passando suas atribuições para a Secretaria 
Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deve-se destacar que não há lei que limite o 
tamanho da propriedade de terras no Brasil, mas há limite constitucional para o tamanho de propriedade 
a ser alienada pelo Estado a um mesmo proprietário. Entretanto, as propriedades são estratificadas por 
tamanho em termos de módulos rurais/fiscais segundo a Lei Agrária de 1993. Além disso, o controle 
realizado pelo INCRA acerca dos imóveis rurais (unidades jurídicas) é um cadastro autodeclaratório, o 
que não significa dizer que se trate de um imóvel rural dotado de título válido. De outro lado, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e  (IBGE) considera as ocupações no campo brasileiro sob a perspectiva de 
unidades/estabelecimentos de atividade econômica, sem levar em conta a situação de validade da 
titulação da terra. 

408 Tramita atualmente no Supremo Tribunal de Justiça uma ação que questiona e legalidade de tal 
medida. 
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Oliveira (2014)409 ressaltou que a reforma agrária é um dever do Estado nacional 

e direito do cidadão previsto na carta maior do país, a Constituição Federal. Trata-se, 

portanto, de um instrumento de política pública para cumprimento da função social da 

propriedade privada da terra. O autor demonstrou em seus estudos como se dá o 

processo de “grilagem” e alertou para o fato que de a corrupção no Brasil é ativa para a 

acumulação primitiva de capital. Comumente, as terras griladas foram utilizadas para o 

acesso a créditos e para a sonegação de imposto de renda e descumpriram, pois, sua 

função social. Não se poderia perder de vista que, no processo de colonização interna do 

Brasil, sobretudo nos anos de 1970, durante o regime militar, a isenção do imposto de 

renda foi utilizada como estímulo para a ocupação da Amazônia Legal.  

Na contramão dos avanços em termos de democratização do acesso à terra no 

país, o governo Temer, expediu a Medida Provisória 759/2016, e a Lei nº 13.465/2017 

dela decorrente que, no conjunto, alteraram mais de uma dezena de diferentes leis:  

 
A edição da MP 759 (22/12/2016) e da conversão na Lei 
N⁰13.465 (11/07/2017), regulamentada em 16/03/2018, que 
altera a chamada Lei Agrária de 1993 (Lei N⁰ 8629, de 
25/02/1993) e dispõe sobre a regularização fundiária rural e 
urbana, a liquidação de créditos concedidos aos assentados da 
reforma agrária, além da regularização fundiária no âmbito da 
Amazônia alterando aspectos da Lei N⁰ 11.052, de 25/06/2009 
(Programa Terra Legal). A MP também altera os Artigos 18 
(Titulação) e 19 (processo de seleção das famílias beneficiárias 
da Reforma Agrária). No conjunto, a MP 759 e a Lei 13.465 
alteraram cerca de onze (11) leis distintas, incluindo ainda as 
Leis 6.015/1973, 8.666/1993, 9.636/1998, 12.512/2011, 
12.651/2012, 13.139/2015 e a 13.240/2015 (CLEPS JUNIOR, 
2018, p.651).  
 

As mudanças na legislação visam assegurar a titulação, incluindo a legitimação da 

“grilagem”, de terras urbanas como rurais, criando condições para transações dessas 

terras no mercado. O efeito desse processo é a reconcentração fundiária, dificuldades 

para a realização da reforma agrária (e urbana), e a implosão da gestão territorial com 

base nos princípios da função social da terra. 

 

 

 

                                                           
409 Notas de aula – Departamento de Geografia, USP, 2º semestre de 2014. 
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5.2 Apontamentos sobre o contexto fundiário no agrário mineiro 

 
 

Assim como nas demais partes do país, durante o período colonial, a concessão de uso 

de terras em Minas Gerais era feita pela Coroa. No então regime sesmarial em vigor, a 

terra era monopólio real e a emissão das concessões para a exploração por 

“particulares” era feita pelos representantes do rei na colônia e registrada em Portugal. 

Os capitães donatários, responsáveis pelas capitanias hereditárias instituídas em 

meados do século XVI para fins de ocupação territorial, exploração econômica e 

controle real, também poderiam conceder sesmarias, cobrar tributos sobre a exploração 

de produtos nativos e formar milícias sob seus comandos (LEITE, 2010), sendo 

posteriormente as cartas sesmariais registradas em Portugal. 

Após o fim do regime sesmarial (1822), a validação dos títulos deveria se dar 

perante o governo imperial para que o mesmo emitisse títulos definitivos 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 apropriação privada). Para isso, o órgão com tal atribuição no governo imperial 

deveria confirmar a legalidade da concessão de sesmarias após vista da carta sesmarial 

apresentada pelo respectivo beneficiado/fazendeiro. No entanto, como apontado 

anteriormente, a maioria dos fazendeiros nunca fez a confirmação das sesmarias, o que 

colocou sob suspeita a legalidade das ditas propriedades de terras.  

A partir desse período (1850-1876), os registros de requerimentos por terras 

ficaram sob a responsabilidade das paróquias (Registros Paroquiais de Terras)410. Em 

1876, de acordo com o Decreto n° 6.129, foram extintas as Repartições Especiais das 

Terras Públicas, e suas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Governo411. 

                                                           
410 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 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° 1.318, 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.  

411 “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 
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Cabe lembrar que a concessão de terras, durante o período colonial, dava-se pelo regime 

sesmarial e a concessão mineral pelas datas minerais, sendo que, as sesmarias 

concedidas em Minas Gerais, até meados do século XVIII, foram organizadas e 

publicadas em sua grande maioria pela Revista do Arquivo Público Mineiro, contendo 

os Registros Paroquiais feitos até 1876, na “Repartição Especial das Terras Públicas 

(1850-1876)” (CARRARA, 2007)412.  

Os registros realizados pelas paróquias eram lavrados a partir das autodeclarações 

que eram a base para a emissão de títulos privados durante o período imperial. Costa 

(2017) demonstrou que tal mecanismo também dava margem para a burla da lei, visto 

que tais autodeclarações contidas nos registros paroquiais de terras sequer descreviam 

os limites da terra. Posteriormente, na República, a emissão de títulos, destacando as 

terras do patrimônio público (terras públicas estatais) para o patrimônio privado, passou 

a ser de responsabilidade dos governos estaduais e federal e os registros começaram a 

ser feitos por cartórios (início do século XX)413.  

Entre 1891 e 1948, conforme apontado por Costa (2017), várias leis e decretos 

foram aprovados no estado de Minas Gerais prorrogando o prazo de legitimação das 

posses, ou seja, concedendo mais prazo para os possuidores de títulos de concessão de 

terras devolutas promoverem o registro de seus imóveis. Em alguns momentos, fez-se 

menção aos posseiros efetivos, mas o foco era, principalmente, o “grande posseiro” 

(“grileiro”), criando-se as bases para a legitimação da “grilagem”. Ao mesmo tempo, 

                                                                                                                                                                          
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 

412 Entretanto, conforme 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 havia sido incluída em 
nenhum catálogo, o que demanda analisar também os arquivos nacionais. 

413 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).  
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mecanismos como o pagamento de impostos sobre as terras foram usados para legitimar 

a posse. 

Em Minas Gerais, os tamanhos também variaram, chegando em alguns momentos 

a ser viabilizada posse sobre área de qualquer extensão; em 1948, chegou-se a permitir 

tamanho superior ao que foi estabelecido pela Constituição Federal, o que gerou 

cancelamento de tal ato. Ou seja, os princípios da Lei da Terra de 1850 foram sendo 

repetidos no estado e as áreas das terras devolutas foram sendo transformadas em 

domínio particular contrariando a legislação em vigor e possibilitando ao infrator 

“legalizar” as terras através da “grilagem” (COSTA, 2017).  

Os conflitos entre a legislação estadual em Minas Gerais e os preceitos 

constitucionais foram analisados por ESPINDOLA et. alli (2010, apud, COSTA, 2017). 

Segundo eles, o período entre 1930 a 1950 foi marcado pelo declínio da posse e 

predomínio do direito de propriedade privada. Para os autores, tal transformação teve 

relação com o novo contexto socioeconômico e com a posição vantajosa de 

determinados grupos sociais frente ao aparato administrativo e jurídico. 

Alguns marcos em relação às terras devolutas merecem atenção.  O primeiro 

refere-se à forma como foi organizada a estrutura administrativa ligada à Secretaria de 

Agricultura, que confirmou a Lei de Terras:  

 

Quando a Constituição Estadual de Minas Gerais foi 
promulgada, em 15 de junho de 1891, em seu Artigo 3, repetiu-
se o princípio da defesa da propriedade privada em sua plenitude 
emanada da primeira Constituição da República. No ano 
seguinte, passou a vigir a primeira Lei de Terras do Estado de 
Minas Gerais (Lei n º. 27 de 25 junho de 1892) regulando a 
medição e demarcação das terras devolutas. E também criando 
na, então, Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
uma seção especial para o serviço de terras e colonização. A lei 
de terras de Minas Gerais, em seu primeiro artigo, garantia o 
princípio vindo da Lei de Terras de 1850, que prescreveu o 
acesso às terras públicas devolutas pela compra e venda. As 
medições previstas na lei definiram lotes de 25 hectares como 
padrão para a venda das terras devolutas. Em seu artigo 8, a lei 
continuou garantindo os direitos emanados da Lei de Terras de 
1850: ‘Artigo 8. No ato da medição, serão respeitados os limites 
das concessões e posses que, nos termos da Lei no. 601, de 18 de 
setembro de 1850, e do Decreto no. 528, de 28 de junho de 1890, 
não estiverem incursas em comisso, e se acharem no caso de ser 
legitimadas e revalidadas’. Já o artigo 9 permitia a possibilidade 
da separação do domínio público do privado pela via 
administrativa: ‘Os artigos 11, 12 e 13 tratam das condições de 
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venda das terras públicas, limitando em quatro lotes a aquisição 
por particulares, e garantindo a possibilidade de revenda de lotes 
de terras adquiridos a prazo’. Também, estabeleceu como 
condição para a venda a necessidade da morada habitual nas 
terras adquiridas. Os artigos de 14 a 17 tratam da alienação de 
terras públicas para empreendimentos capitalistas visando a 
exploração agrícola ou industrial. Neles ficou garantida a 
aquisição de áreas maiores do que aquelas obtidas por 
particulares, ou seja, o limite chegava a mil hectares para terras 
de cultura e cinco mil hectares para terras de campo de criar. O 
artigo 19 garantia aos posseiros, caracterizados como sem posse 
legítima, a possibilidades de aquisição dos lotes. O aforamento 
de terras públicas também foi garantido pela Lei n º. 27 de 1892, 
possibilitando, inclusive, que as mesmas pudessem ser 
adquiridas por aqueles que as aforassem. O artigo 22 abordou as 
cessões gratuitas das terras públicas às empresas que 
investissem em vias férreas e navegação fluvial. Também as 
concessões feitas antes da data da proclamação da República 
puderam ser revalidadas, se requeridas no prazo de um ano após 
a regulamentação da lei, conforme escrito no Artigo 23. A 
legitimação das posses mansas e pacíficas, somente poderia ser 
feita, uma vez requeridas no prazo de um ano, após a 
regulamentação da lei (COSTA, 2017, p.167).  

 

O outro marco foi a Lei nº 27, de junho de 1892, que normatizou, no Estado de 

Minas Gerais, o processo de venda de terras devolutas, estabelecendo o “direito de 

compra preferencial pelo posseiro”, e reconhecendo, assim, o ato de ocupar terras 

devolutas como gerador de direitos. E o terceiro foi a Lei Estadual no 550, de 1949, que 

versou sobre as terras passadas ao seu domínio, considerando devolutas aquelas: “que 

estiverem ocupadas por posseiros ou concessionários incursos em comisso por não as 

terem legitimado ou revalidado ou pago o preço e mais despesas de concessão, dentro 

dos prazos e na forma estabelecida por legislação anterior” (SILVA, 1999)414, 

retomando para o Estado a prerrogativa de propriedade de tais terras e destituindo o 

posseiro do direito anteriormente reconhecido, o que tinha efeito tanto sobre o pequeno, 

quanto sobre o grande posseiro (“grileiro”)415.  

                                                           
414 SILVA, M. A. de M. Errantes do Fim do Século. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 
415 A lei, em seu artigo 1º, definiu o que são terras devolutas: “as que, havendo passado ao domínio do 

Estado, por força da Constituição da República: a) não se acharem sob o domínio particular por 
qualquer título legítimo, nos precisos termos do § 2º, do artigo 3º, da lei número 601, de 18 de setembro 
de 1850; b) não tiverem sido adquiridas por título de sesmaria ou outras concessões do Governo, não 
incursas em comisso por falta de cumprimento de medição, confirmação e cultura; c) estiverem 
ocupadas por posseiros ou concessionários incursos em comisso, por não as terem legitimado ou 
revalidado ou pago o preço e mais despesas da concessão dentro dos prazos e na forma estabelecida 
pela legislação anterior; d) não se acharem aplicadas a algum uso público federal, estadual ou 
municipal.” O Artigo 2º definiu os títulos que têm legitimidade para transferência do domínio: “a) em 



485 
   

A propósito, a Lei no 348, de 1948, permitiu aos ocupantes de terras de 

propriedade do Estado (terras devolutas) penhorarem, em banco público, tais terras, as 

culturas nelas existentes, os instrumentos agrários e os animais, para crédito rural ou 

outra modalidade de crédito. Cabia ao banco exigir prova de pagamento da ocupação, e 

a autorização se estendia aos locatários, sublocatários e parceiros de terras devolutas 

(COSTA, 2017). Isso não só confirmava a lógica rentista da relação Estado-

latifundiários, como anunciava o contexto que favorecia a “grilagem” de terras, 

amplamente permitida em Minas Gerais.  

Nesse sentido, a Lei no 618, de 1950, dispôs sobre a concessão a particulares de 

terras devolutas em tamanho acima do limite constitucional e com autorização da 

Assembleia Legislativa. A Lei no 936, de 1953, dispôs sobre a emissão de apólices com 

destinação especial e autorizou o executivo a alienar áreas superiores a 250 hectares, 

sem a autorização da Assembleia Legislativa, até então necessária, para ocupantes que 

exercessem atividades agrícolas ou industriais (os efeitos dessa lei perduraram até 

1957416, quando ela foi considerada inconstitucional). Porém, em 1961, o Decreto 

                                                                                                                                                                          
títulos de sesmaria e outras concessões e atos de transmissão de imóveis expedidos pelo Governo, não 
incursos em comisso; b) em títulos reconhecidos por direito civil hábeis para transferir domínio, 
passados anteriormente a 30 de janeiro de 1854, pelos possuidores de terras adquiridas por ocupação 
primária ou por concessões de sesmarias, não medidas ou não confirmadas nem cultivadas, 
reconhecidas do domínio particular.” O Artigo 3º considerou legítimos para transferência de domínio de 
bens de raiz, “os escritos particulares de compra e venda ou doação”, desde que o pagamento do 
respectivo imposto “se tiver verificado antes da publicação do decreto número 1.318, de 30 de janeiro 
de 1851. Os Artigos “20 e 21 trataram da alienação e concessão de terras públicas. Artigo 20, limitou a 
duzentos e cinquenta (250) hectares, qualquer alienação ou concessão de terras públicas, sendo 
“superior a duzentos e cinquenta (250) hectares, dependerá de prévia autorização legislativa 
(Constituição do Estado, artigo 119, parágrafo 2º)”. “Art. 21 - Sem prévia autorização do Senado 
Federal, não se fará qualquer alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil 
(10.000) hectares (Constituição Federal, artigo 156, parágrafo 2º). (...) Art. 23 - A venda de terras 
públicas poderá ser feita: a) por preferência; b) em hasta pública; c) após a hasta pública, à vista ou a 
prazo.” Nos artigos 27, 40, 55 e 57, foram mais específicos, abrindo possibilidade de acesso, gratuito, 
aos trabalhadores de homens de família que ocupassem terrenos entre 25 e 100 hectares. E no “Art. 73 - 
O Poder Executivo, mediante autorização legislativa, poderá conceder a empresas que tenham por 
objetivo a exploração industrial de madeiras, em lugar que se destinar à colonização, pelo prazo de 20 
(vinte) anos, terrenos devolutos, até a área de 10.000 (dez mil) hectares”. Por outro lado: o Artigo 82: 
“Todo aquele que, não sendo proprietário rural, nem urbano, ocupar por dez (10) anos, ininterruptos 
tratos de terras devolutas”, que não podia exceder a vinte e cinco (25) hectares, condicionado a torná-las 
produtivas o pelo próprio trabalho e ter nelas a moradia. Obedecidos estes requisitos adquirir-lhe-á a 
propriedade (Constituição Estadual, artigo 119 - §3º).  
(Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-550-1949-minas-gerais-dispoe-sobre-
concessao-de-terras-devolutas, acessado em abril de 2019). 

416  Para Costa (2017, p.184): “A Lei de Terras e a legislação mineira que deveriam regular e controlar as 
posses das terras devolutas, todavia, acabaram favorecendo o apossamento e legitimação de grandes 
extensões de propriedade por terceiros (latifundiários, pecuaristas, empreendimentos florestais empresas 
ferroviárias). (...). As normas que sucederam a lei mineira de 1892 foram instituídas desvirtuando o 
princípio da discriminação das terras devolutas dos particulares. Alguns decretos até apresentavam 
como finalidade proteção dos posseiros de terras para plantio e morada habitual, sem, contudo, criar os 
mecanismos que garantissem a eles, acessar os cartórios e a lei para exercício do direito democrático. 
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Estadual no 6.430 trouxe instruções para a alienação de terras devolutas, autorizando 

essa alienação, “ainda que a área ultrapasse o limite de 250 hectares, em face da 

autorização especial contida no art. 14 da mencionada lei, atendidos os demais 

requisitos, inclusive o limite constitucional de 10.000 hectares” (COSTA, 2017). 

O processo, chamado por José Graziano da Silva de “modernização conservadora” 

do campo brasileiro, também se instalou em Minas Gerais, e muitas dessas terras foram 

transferidas ao domínio de particulares para a exploração capitalista de produção de 

carvão vegetal, primeiro com a retirada de vegetação nativa e posteriormente com a 

implantação do monocultivo de eucalipto. Para facilitar o processo de legitimação da 

propriedade privada e a discriminação das terras públicas dominiais e devolutas, em 

1966 foi criada a Fundação Rural Mineira417.  

Com a promulgação, em 1967, da nova Constituição do Estado de Minas Gerais, a 

legislação estadual de terras foi adequada à legislação federal, inclusive incorporando o 

princípio de função social da propriedade. Conforme disposto nos artigos 213 e 214, as 

concessões de terras públicas foram limitadas às de até 250 hectares, assegurando-se a 

legitimação de posse e a preferência na aquisição de até 100 hectares de terras públicas, 

nos termos da lei federal, àqueles que as tornarem produtivas com seu trabalho e de sua 

família418 (COSTA, 2017). 

Na década de 1970, a Fundação Rural Mineira passou a agir diretamente na 

legitimação de terras públicas no estado419. O prazo dado para a regularização fundiária 

                                                                                                                                                                          
Pelo contrário, os latifundiários – grileiros de terras, acessaram os mecanismos postos pelos decretos e 
leis, manobraram os cartórios, e os profissionais que executavam as medições”. 

417 Lei estadual n º 4.278/1966. Art. 7º : “Fica a Fundação investida do poder de representação do Estado 
na legitimação da propriedade, no uso e reintegração da posse e na discriminação de terras devolutas, 
podendo, ainda, promover convênios e acordos com a União, Distrito Federal e municípios” 
(Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-4278-1966-minas-gerais-autoriza-o-
poder-executivo-a-instituir-fundacao-destinada-a-promover-a-colonizacao-e-o-desenvolvimento-
agrario-no-estado-e-da-outras-providencias, acesso em abril de 2019). 

418 Disponível em: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-
min.html?tipo=Con&num=1967&ano=1967 (acesso em abril de 2019). 
Entretanto: “Em 01/10/1970 foi aprovada a Emenda n º 1 à Constituição Estadual de1967, que manteve 
o princípio da função social da propriedade, e foi introduzido o requisito da autorização da Assembleia 
Legislativa para a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 750 hectares. A Lei n º 
6.136 de 27/08/1973 revogou a obrigatoriedade do Registro Torrens para todos os títulos definitivos de 
propriedade  de terras devolutas, expedidos pelo Governo do Estado, nos termos do artigo 1º do Decreto 
Federal no 451-B, de 1890. A Lei n º 6.177 de 14/11/1973 dispôs sobre a legitimação de terras 
devolutas, atribuindo à Fundação Rural Mineira – Colonização e Desenvolvimento Agrário – 
RURALMINAS a competência para legitimar terras devolutas havidas de boa fé a qualquer título, há 
mais de cinco anos quando requerida pelos interessados no prazo de um ano a partir da vigência da lei” 
(COSTA, 2017, p.190).  

419 Lei estadual nº 6.177, de 1973: “Art. 1º Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS autorizada a providenciar a legitimação de terras 
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era de apenas um ano, em que o requerente deveria assumir o custo por hectare. Na 

prática, o que ocorreu foi um verdadeiro “assalto” às terras públicas mineiras, como 

descreveu Costa (2017), seja por venda a preços irrisórios sob alegação de baixa aptidão 

agrícola, seja por legitimação de registros cartoriais, com tamanho da área aumentado 

através da “grilagem” cartorial, prática que foi então legitimada pelo Estado. A isso se 

somava os incentivos fiscais para o setor das empresas monocultoras de eucalipto e a 

continuidade de prorrogação, por diversas vezes, do prazo para titulação de terras 

devolutas.  

O tamanho diminuto das “propriedades” nos registros cartoriais tinha relação, 

também, com o objetivo de se reduzir o Imposto Territorial Rural que incidia sobre elas. 

Porém, em inúmeras situações, a posse menor era aumentada sobre terras devolutas, 

com vistas a aumentar seus domínios, expulsando-se os camponeses que lá viviam, 

numa articulação de corrupção, violência e burla à lei. Outra possibilidade consistiu nos 

arrendamentos das terras públicas a preços irrisórios, alegando-se sua baixa aptidão 

agrícola, onde, porém, se estabeleceram imensos monocultivos de eucalipto (para 

carvão vegetal e celulose).  

Tal mecanismo tinha por objetivo viabilizar apropriação de terras públicas em 

tamanho superior aos limites postos pela Constituição, para venda ou alienação 

(SILVA, 1999)420, assim como os limites estabelecidos para a aquisição por 

estrangeiros421. Nesse sentido, Almeida (2018) demonstrou que inúmeras famílias 

                                                                                                                                                                          
devolutas, havidas de boa fé, a qualquer título, há mais de 5 (cinco) anos, quando requerida pelos 
interessados. Art. 2º O pedido de legitimação de que trata esta Lei far-se-á mediante requerimento 
instruído com documentação referente à ocupação da terra. Parágrafo Único. A apresentação do 
requerimento referido neste artigo somente poderá ser feita dentro do prazo de 1 (um) ano, a partir da 
vigência desta Lei.  Art. 3º O requerente pagará o preço da legitimação das terras, por hectare, na forma 
de tabela baixada com a regulamentação desta Lei, correndo, ainda, às suas expensas, as despesas de 
medição planta e memorial e a taxa de expedição do título definitivo.  Parágrafo Único. A medição será 
feita sob fiscalização da RURALMINAS observado o disposto no artigo 8º da Lei nº 550, de 20 de 
dezembro de 1949.” (Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-6177-1973-minas-
gerais-dispoe-sobre-a-legitimacao-de-terras-devolutas-e-da-outras-providencias?q=lei+6177+de+1973, 
acessado em abril de 2019). 

420 Em 1969, houve uma emenda constitucional permitindo a venda de terras públicas de até 3.000 
hectares: “Art. 171. A lei federal disporá sobre as condições de legitimação da posse e de preferência 
para aquisição, até cem hectares, de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu 
trabalho e o de sua família. Parágrafo único. Salvo para execução de planos de reforma agrária, não se 
fará, sem prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com área 
superior a três mil hectares”.   (Disponível em: 
ww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm, acessado em 
abril de 2019). 

421 Lei no 5.709, de 1971: “Art. 3º - A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá 
exceder a 50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua.   § 1º - 
Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, 
independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei. 
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camponesas foram expulsas de suas terras no Alto Jequitinhonha, para implantação de 

empresa de produção de carvão vegetal sobre terras públicas vendidas em tamanho bem 

superior ao limite estabelecido por lei. Segundo o autor, isso ocorreu quando a empresa 

era pública, tendo sido posteriormente privatizada, o que resultou na ilegalidade da 

aquisição, por ser o tamanho da área superior ao permitido no país para estrangeiros422. 

O caso está sendo discutido na Justiça até a atualidade. 

Para Costa (2017), de certa forma, em 1988, buscou-se conter os abusos e alinhar 

a legislação estadual com a nova Constituição Federal editada naquele ano. Assim, a Lei 

no 9.681, de 1988, dispôs sobre a concessão de terra devoluta em substituição à Lei no 

550 de 20/12/1949, trazendo para a legislação de terras o instrumento da concessão real 

de uso e a vedação de concessão de terras devolutas a ocupantes de cargos públicos e 

proprietários de imóveis com mais de 250 hectares, assim como a seus parentes 

consanguíneos até 2º grau. Em 1989, foi promulgada a nova Constituição do Estado de 

Minas Gerais (21/09/1989), convergindo com os princípios da Constituição Federal de 

1988.  

                                                                                                                                                                          
§ 2º - O Poder Executivo baixará normas para a aquisição de área compreendida entre 3 (três) e 50 
(cinquenta) módulos de exploração indefinida. (Vide Lei nº 8.629, de 1993) § 3º - O Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste artigo. 
Art. 4º - Nos loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de colonização, a aquisição e 
ocupação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da área total serão feitas obrigatoriamente por 
brasileiros. Art. 5º - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 1º desta Lei só poderão adquirir 
imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de colonização, 
vinculados aos seus objetivos estatutários. § 1º - Os projetos de que trata este artigo deverão ser 
aprovados pelo Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal competente de desenvolvimento 
regional na respectiva área. § 2º - Sobre os projetos de caráter industrial será ouvido o Ministério da 
Indústria e Comércio. Art. 6º - Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa as ações de sociedades 
anônimas: I - que se dediquem a loteamento rural; II - que explorem diretamente áreas rurais; e III - que 
sejam proprietárias de imóveis rurais não vinculados a suas atividades estatutárias. Parágrafo único. A 
norma deste artigo não se aplica às entidades mencionadas no art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969. 
Art. 7º - A aquisição de imóvel situado em área considerada indispensável à segurança nacional por 
pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional”. (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5709.htm, 
acessado em abril de 2019).   

422 ¨O caso da Aperam Bioenergia (subsidiária do grupo ArcelorMittal) é bastante emblemático sendo 
que, dos aproximadamente 126 mil hectares sob seu uso, segundo dados da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Agrário – SEDA, cerca de 57,7 mil hectares de terra ainda são devolutas. O ato de 
autorização da alienação de 143.200 ha de terras públicas à Acesita pelo Congresso Nacional, conforme 
Resolução no 01, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional (Seção II), no dia 2 de 
abril de 1976, se realizou quando a empresa ainda era pessoa jurídica de domínio nacional e inclusive 
sob a gestão estatal. Como não se procedeu a legitimação total da referida área em período breve após 
sua aprovação, com a privatização da ACESITA juntamente da Acesita Energética na década de 90 e 
consequentemente a sua passagem para as mãos de grupos investidores estrangeiros nos anos 2000, esta 
aprovação perde sua validade perante aos ditames da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, pois se trata 
de uma área suficientemente grande para a titulação à estrangeiros sem uma nova avaliação do 
Congresso Nacional, que desta vez, deverá dispor de nova decisão a partir de parâmetros diferenciados 
daqueles utilizados na primeira” (ALMEIDA, 2018, p. 114). 
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Com a nova Constituição Estadual, foi editada a Lei no 11.020, de 08/01/1993423, 

que, ao dispor sobre as terras públicas e devolutas estaduais, reafirmou a definição de 

terras devolutas constante da Lei de Terras de 1850, como também legitimou a posse 

em terra devoluta cuja área não excedesse os 250 hectares ao posseiro que a tivesse 

tornado produtiva com o seu trabalho e o de sua família e que a tivesse como principal 

fonte de renda. Entretanto, a legitimação da posse consistia no fornecimento de uma 

licença de ocupação pelo prazo mínimo de quatro anos, findo o qual o ocupante teria 

preferência para a aquisição do domínio. A lei também encaminhou para alienação ou 

concessão de terra pública, cuja medição e demarcação tivesse sido efetivada até janeiro 

de 1993, ainda que não precedidas da respectiva ação discriminatória – a cargo da 

Fundação Rural Mineira. Cinco anos depois, a Emenda 34, à Constituição Estadual de 

08/07/1998424, reduziu de 250 hectares para 100 hectares o limite do tamanho da terra 

pública para fins de alienação ou concessão, compatibilizando, assim, a legislação 

estadual à federal (COSTA, 2017). 

Em 2000, por meio do Decreto Estadual nº 41.096, de 05 de junho de 2000, 

atribuiu-se a competência para assinar os títulos definitivos de propriedade de terras 

devolutas, até o limite de 250 hectares, ao Secretário de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral. Em 30/04/2004, o Decreto Estadual nº 43.799 criou o Grupo de 

Trabalho Interinstitucional para a Regularização Fundiária de Unidades de Conservação 

e para Identificação de Terras Devolutas de Interesse Ambiental, composto pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de 

Planejamento e Gestão, Secretaria Extraordinária de Assuntos para a Reforma Agrária, 

Advocacia-Geral do Estado, Instituto de Terras de Minas Gerais e Instituto Estadual de 

Florestas. Dentre as competências do Grupo de Trabalho estava a promoção da 

regularização fundiária de unidades de conservação, estaduais e municipais, no Estado 

de Minas Gerais (COSTA, 2017).  

Posteriormente, em cumprimento ao art. 126 da Constituição Federal, o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais criou e instalou, na Comarca de Belo Horizonte com 

competência de toda a extensão territorial do Estado, em 06 de junho de 2002, a Vara de 

Conflitos Agrários, cujo funcionamento foi regulamentado pela Resolução nº 398/2002 

(COSTA, 2017). Dois anos depois, essa Resolução foi alterada pela Resolução nº 

                                                           
423 Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-11020-1993-minas-gerais-dispoe-sobre-

as-terras-publicas-e-devolutas-estaduais-e-da-outras-providencias, acessado em abril de 2019. 
424 Disponível em: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html, acessado em abril de 2019. 



490 
   

438/2004 que, por sua vez, foi novamente alterada pela Resolução nº 620/2009, a qual 

incluiu, na competência da Vara Agrária de Minas Gerais, as ações discriminatórias que 

objetivassem a regularização fundiária das terras devolutas estaduais425. 

Em 2001, as atribuições das terras públicas passou a ser de responsabilidade do 

Instituto de Terras de Minas Gerais426, autarquia que acabou extinta em 2013 em meio a 

escândalos de corrupção427, os quais consistiram justamente na transferência indevida 

de terras do patrimônio público ao privado. Com a extinção do instituto, as terras 

devolutas voltaram à responsabilidade da Fundação Rural Mineira, a qual foi extinta 

durante a reforma administrativa em 2016428. A responsabilidade pelas terras públicas 

de Minas Gerais foi então transferida à Secretaria do Estado de Desenvolvimento 

Agrário (2015-2018) no governo Fernando Pimentel, e retornou à SEAPA-MG em 

2019, que absorveu as atribuições SEDA-MG, na reforma administrativa do atual 

governo. 

                                                           
425 Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re03982002.PDF, acessado em abril de 

2019. 
426 Lei nº 14.084, de 06/12/2001, Art. 3º. : “VI - promover a regularização de terra devoluta rural e 

urbana do Estado e administrar as terras arrecadadas, até que recebam destinação específica” 
“Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-ordinaria-n-14084-2001-minas-gerais-cria-a-
autarquia-instituto-de-terras-do-estado-de-minas-gerais-iter-e-da-outras-providencias, acessado em abril 
de 2019). 

427 Lei nº 21.082, de 27/12/2013, Art 1º: “Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais, criada pela Lei nº 14.084, de 6 de dezembro de 2001, e ficam transferidas suas competências: 
I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, as relativas ao 
planejamento, à coordenação e à execução da política agrária e fundiária rural do Estado, na forma do 
art. 5º; II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão 
Metropolitana - Sedru -, as relativas ao planejamento, à coordenação e à execução da política fundiária 
urbana do Estado, na forma do art. 6º.  III - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas à 
arrecadação de áreas devolutas rurais e urbanas” (Disponível em: http://leisestaduais.com.br/mg/lei-
ordinaria-n-21082-2013-minas-gerais-extingue-o-instituto-de-terras-do-estado-de-minas-gerais-iter-e-
da-outras-providencias, acessado em: abril de 2019). 

428 “A Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário (Ruralminas) foi extinta, nesta 
quarta-feira (21), por meio da Lei 22.293, originária da PL 3.510/2016, de autoria do governador 
Fernando Pimentel. A proposta fazia parte dos projetos da reforma administrativa do estado e foi 
aprovada no dia 24 de agosto. A exclusão foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. A nova lei 
estabelece que as secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de 
Desenvolvimento Agrário (Seda), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater) e o Departamento Estadual de Telecomunicações (Detel) vão incorporar as 
competências da Ruralminas. Ficam transferidos para os quatro órgãos os arquivos e a execução dos 
contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Ruralminas até a data da 
entrada em vigor desta lei, que é 30 dias após a publicação. As atribuições relativas ao planejamento, 
gestão, fiscalização e execução de projetos de logística de infraestrutura rural e de engenharia, voltadas 
ao desenvolvimento social e econômico do meio rural no Estado, serão incorporadas pela Seapa e pela 
Emater-MG. Já as relativas à discriminação e arrecadação de terras devolutas rurais e à gestão e à 
administração das terras arrecadadas, inclusive das terras devolutas provenientes dos distritos florestais, 
até que recebam destinação específica, serão incorporadas pela Seda. As competências ligadas à 
telefonia rural serão incorporadas pelo Detel” (Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-
plano/reforma-administrativa-de-minas-extingue-a-ruralminas-1.415519, acesso em abril de 2019). 
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Como se vê, em Minas Gerais a passagem da terra pública, pertencente ao Estado, 

para o patrimônio privado individual, ocorreu de forma constante nos séculos XIX e 

XX, sem o devido tratamento às terras comuns e coletivas. No século XXI, na esteira 

dos direitos constitucionais foi construído um novo marco legal acerca dos “povos e 

comunidades tradicionais”, que incluiu os grupos aqui estudados. Em 2014, foi 

sancionada a Lei Estadual 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 decreto prevê a titulação coletiva de terras a partir do 

reconhecimento por meio da emissão de certidão de autodefinição: 

 

“Art. 2º – Compete à Comissão Estadual para o 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Minas Gerais – CEPCT-MG –, nos termos do 
Decreto nº 46.671, de 16 de dezembro de 2014, emitir a 
Certidão de Autodefinição para reconhecimento formal dos 
povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, quando 
solicitado, com exceção dos povos e comunidades indígenas e 
das comunidades remanescentes dos quilombos, que dispõem de 
mecanismos próprios para o reconhecimento formal429. (...) Art. 
4º – Para regularização fundiária dos territórios tradicionalmente 
ocupados por povos e comunidades tradicionais, a comunidade 
deverá dispor da Certidão de Autodefinição emitida pelo Estado 
por meio da CEPCT-MG430. (...) Art. 10 – A titulação do 
território tradicionalmente ocupado será efetivada após a 

                                                           
429 Art. 3º – “A Certidão de Autodefinição será solicitada por meio da formalização de demanda junto à 

CEPCT-MG, condicionando-se sua emissão à observância do seguinte rito: I – encaminhamento de 
ofício solicitando a emissão da  Certidão de Autodefinição, em que conste: a) breve relato histórico; b) 
caracterização da comunidade a ser reconhecida formalmente; c) local em que se encontra o povo ou a 
comunidade; d) forma de acesso. II – visita ao local a que se refere a alínea c do inciso I, realizada por 
representante do povo ou comunidade no âmbito da CEPCT-MG, a expensas da presidência da referida 
Comissão, visando a discutir e a aprimorar o entendimento do povo ou da comunidade solicitante 
quanto ao processo de reconhecimento formal; III – apresentação, pela Secretaria Executiva ou pelo 
representante do povo ou comunidade, em reunião ordinária ou extraordinária da CEPCT-MG, do pleito 
e do relatório sobre a visita a que se refere o inciso II para aprovação da Comissão; IV – emissão da 
Certidão de Autodefinição pela presidência da CEPCT-MG. § 1º – Aos casos referentes a povos 
indígenas,  aplica-se o disposto na Lei Federal nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. § 2º – Aos casos 
referentes a comunidades remanescentes de quilombos, aplicasse o disposto no Decreto Federal nº 
4.887, de 20 de novembro de 2003”. 

430 Ar. 4: “§ 1º – Entendem-se como territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades 
tradicionais aqueles previstos no inciso II do art. 2º da Lei nº 21.147, de 2014. § 2º – Para a finalidade 
de que trata o caput, os povos e comunidades indígenas e as comunidades remanescentes de quilombos 
deverão dispor de certidões específicas previstas na Lei Federal nº 6.001, de 1973, e no Decreto Federal 
nº 4.887, de 2003. Art. 5º– A regularização fundiária será realizada com base em relatório técnico 
científico de identificação e delimitação territorial, sem prejuízo à celeridade dos procedimentos de 
discriminação de terras e de imissão de posse à organização da sociedade civil local que representa o 
povo e a comunidade tradicional”. 
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homologação do relatório técnico-científico de identificação e 
delimitação, que deverá contemplar: I – o histórico da ocupação 
tradicional; II – a caracterização de esbulho das terras 
tradicionalmente ocupadas; III – os usos tradicionais e atuais dos 
espaços territoriais que justificam a sua regularização; IV – os 
limites totais das áreas ocupadas e a identificação de seus 
ocupantes, conforme territorialidade indicada por povo ou 
comunidade tradicional, levando-se em consideração os espaços 
de moradia, exploração econômica, social, cultural e os 
destinados aos cultos religiosos, garantindo-se as terras 
necessárias à sua reprodução física e sociocultural. § 1º – O 
relatório técnico-científico de identificação e delimitação deverá 
ser produzido por entidade governamental ou em parceria com 
organização da sociedade civil e profissionais cuja área de 
atuação esteja ligada à temática de povos e comunidades 
tradicionais. § 2º – O processo administrativo de regularização 
fundiária será isento de custas e emolumentos, em observância 
ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.313, de 2002. Art. 11 – 
O reconhecimento da delimitação do território tradicional e a 
autorização para concessão de domínio serão efetivados por 
meio de decreto de declaração de interesse social. § 1º – O 
Estado promoverá a titulação coletiva em caráter gratuito, 
inalienável, indivisível e por prazo indeterminado e destinará as 
terras públicas, inclusive as devolutas, à criação do território 
tradicional. § 2º – A titulação será outorgada em nome dos 
indivíduos constantes no relatório técnico-científico de 
identificação e delimitação territorial, seus descendentes e 
sucessores, permitida a outorga em nome de associação que os 
represente, nos termos de regulamento próprio” (MINAS 
GERAIS, Decreto 47.289, de 20 de novembro de 2017). 

 

Em 2018, no âmbito da luta conjunta das comunidades apanhadoras de flores por 

meio da CODECEX, seis comunidades conseguiram a certidão de auto definição junto à 

Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que lhes permitiu pleitear a 

regularização fundiária de suas terras ancestrais, sendo: Pé-de-Serra, Lavra, Macacos, 

Raiz, Vargem do Inhaí e Mata dos Crioulos. As três últimas são quilombolas e podem 

ser tituladas pelo Estado de Minas Gerais por estarem em terras públicas estaduais. 

Porém, como se sabe, mais que marcos legais, a questão agrária é político-econômica, e, 

se por um lado houve abertura política, por outro, a lei “não sai do papel”, demandando 

forte pressão e lutas socioterritoriais.  

Nesse contexto, destaca-se ainda a Instrução Normativa Conjunta 

IEF/SEDA/CEPCT Nº 001/2018, de 01 de agosto de 2018, que:  
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Estabelece diretrizes e regulamenta os procedimentos para a 
elaboração, implementação e monitoramento de termos de 
compromisso entre o Instituto Estadual de Florestas, a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Agrário, a Comissão Estadual 
para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Minas Gerais e os Povos e Comunidades 
Tradicionais cujos territórios tradicionais estão sobrepostos por 
unidades de conservação (UCs), de forma a garantir a presença 
de modos de vida tradicionais desses grupos sociais em 
conciliação com a preservação e proteção do meio ambiente, 
consoante este instrumento de gestão (idem, 2018). 

 

Além disso, os direitos das comunidades confrontam-se com “um novo momento 

de regularização fundiária” por meio de alterações acerca da “certificação fundiária”431, 

sob responsabilidade do INCRA, cujas informações relativas ao imóvel devem ser 

confirmadas pelos cartórios de registros de imóveis e órgãos estaduais de terra. A 

questão é que tal como vimos, registro cartorial não significa titulação de terra, ou do 

seu destacamento do patrimônio público ao privado, e caso exista título válido de terras, 

podem estar sobrepostos às terras comuns e coletivas das comunidades apanhadoras de 

flores, visto o contexto em que isso se deu em Minas Gerais.  

Ao mesmo tempo, esse “momento de regularização fundiária” coincide com o de 

“adequação ambiental”, envolvendo autodeclaração de áreas destinadas à reservas legais 

no Cadastro Ambiental Rural, vinculando-o a obtenção de crédito rural governamental, 

entre outros aspectos de mercado. Tal processo vai ao encontro, na área estudada, com o 

interesse governamental de regularização fundiária dos parques naturais sobrepostos às 

terras comuns e coletivas.  

Portanto, tanto pode ocorrer transferência de terras do patrimônio público para o 

privado por via cartorial, o que é ilegal e significa “grilagem cartorial”; como do dito 

                                                           
431 A partir da Lei 10.267, de 2001, em que, Art. 1: “§ 7o Os serviços de registro de imóveis ficam 

obrigados a encaminhar ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias 
decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, 
retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de 
caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio público. § 8o O 
INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços de registro de imóveis, os códigos dos imóveis rurais 
de que trata o § 7o, para serem averbados de ofício, nas respectivas matrículas (NR)” e Art. 2o: “§ 1o As 
revisões gerais de cadastros de imóveis a que se refere o § 4o do art. 46 da Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, serão realizadas em todo o País nos prazos fixados em ato do Poder Executivo, para 
fins de recadastramento e de aprimoramento do Sistema de Tributação da Terra – STT e do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural – SNCR. § 2o Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, 
que terá base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da 
Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais 
produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10267.htm, acessado em abril de 2019. Tal lei 
foi regulamentada pelo Decreto nº 4.449, DE 30 DE OUTUBRO DE 2002.  
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domínio privado ao público por meio da adequação ambiental, mas um domínio que, na 

sua origem, está baseado em documentação cartorial também ilegal. Nesse panorama, 

interesses convergentes entre Estado e particulares podem incidir sobre as terras 

comuns e coletivas dessas comunidades e demandam confrontos legais/judiciais em 

áreas que já estão em disputas/conflitos socioterritoriais. Nesse sentido, os dados 

analisados por Oliveira e Faria (2003) apontam para alta concentração de terras 

devolutas na área analisada, com baixo percentual de terras cadastradas no INCRA:  

 

 

Figura 06: Terras devolutas no Brasil (OLIVEIRA e FARIA, 2003) 

 

 

Figura 07: Terras devolutas em Minas Gerais (OLIVEIRA e FARIA, 2003) 
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Quando se considera os dados do INCRA e do IBGE, as terras cadastradas e 

classificadas como improdutivas também são elevadas na área analisada: 

 

 

Figura 08: Terras cadastradas em Minas Gerais (OLIVEIRA e FARIA, 2003). 

 

 

Figura 09: Terras improdutivas em Minas Gerais (OLIVEIRA e FARIA, 2003). 

 

Considerando os municípios analisados, os dados do INCRA (de 2014) 

evidenciam grande concentração de terras devolutas na área de estudo, sendo o 

percentual de terras devolutas distribuídos da seguinte forma: Diamantina (63%), Couto 

Magalhães de Minas (63%), Buenópolis (66%), Bocaiúva (36%) e Presidente 
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Kubitscheck (70%). Além dessa evidência, os cadastros feitos são autodeclaratórios e as 

titularidades dos grandes proprietários de terra têm que ser checadas. Por outro lado, 

boa parte dessas terras devolutas encontram-se sob domínio dos comuns e coletivos que 

ocorrem naquela área, conforme já demonstramos.  

Portanto, as comunidades apanhadoras de flores estão, em boa medida, sobre 

terras públicas do Estado de Minas Gerais, sendo passíveis de titulação coletiva 

conforme previsto nos marcos legais descritos acima. Dito de outra forma: mesmo com 

todas as prorrogações de confirmação de sesmarias e com toda a abertura em Minas 

Gerais para a transferência de terras públicas ao domínio privado a partir dos anos 1970, 

nos ‘sertões’ adjacentes do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha e na Serra, os 

“posseiros fazendeiros” (“grileiros”) não fizeram esforços nesse sentido, o que tem, em 

boa medida, correlação direta com a atividade de mineração, como veremos adiante.  

 

 

5.3 – A “fazenda de mineração” - a formação da propriedade privada capitalista 

da terra articulada com a viabilização do domínio sobre área de interesses 

minerários 

 

 
Conforme apontamos no capítulo anterior, há uma casa antiga situada numa área 

conhecida localmente como Fazenda do Curral, ou Fazenda Santa Cruz do Gavião. Essa 

área fica na extremidade do Quilombo Mata dos Crioulos, próximo à ponte Acaba 

Mundo. Nela, há muros e calçadas de pedras que levam até a “chapada”, além de um 

cemitério onde, na memória coletiva dos moradores do quilombo, foram enterrados seus 

mortos. Ainda segundo eles, antigamente, o local também abrigou tropeiros a caminho 

da cidade de Diamantina/MG com produtos a serem lá comercializados.  

Esse local, segundo os moradores, foi explorado por diferentes “proprietários” 

dessa fazenda, que era uma “fazenda de mineração”, nos dizeres locais, até o final do 

século XX, tendo sido desativada quando as jazidas exauriram e os últimos proprietários 

não mais retornaram. Atualmente, a sede da fazenda, mesmo estando a mais de dez 

quilômetros da cerca de limite do Parque Estadual do Rio Preto432, tem sido ocupada 

pelo IEF-MG, órgão gestor dessa unidade da unidade de conservação. Os quilombolas 

                                                           
432 Conforme apontado no capítulo anterior, em procedimento instaurado em de 2011 pelo Ministério 

Público Estadual, posteriormente transferido ao Ministério Público Federal, o órgão não apresentou 
termo de cessão de uso concedido pelos proprietários, constantes no registro cartorial do imóvel. 
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entendem que “oportunistas” e “invasores” de suas terras ancestrais estiveram alí e que 

seus mortos estão enterrados na fazenda, devendo, portanto, ela ser reconhecida como 

área do quilombo.  

Chamou-nos atenção o uso do termo “fazenda de mineração”, visto que, em geral, 

em Minas Gerais, o termo “fazenda” faz referência a áreas de atividade agropecuária 

desenvolvida por grandes proprietários de terras sob bases capitalistas de produção; ou a 

latifúndios improdutivos utilizados como equivalente de reserva de valor na lógica 

rentista das oligarquias agrárias brasileiras. Entretanto, quando analisamos aquela 

realidade, entendemos que a “fazenda de mineração” não se refere a uma “fazenda 

mista” do período colonial apontada por Paula (2000), tampouco a uma forma industrial 

de mineração expressa nas “empresas de mineração modernas” sobre bases capitalistas 

de produção (com trabalhadores assalariados, entre outros).  

As “fazendas de mineração” são áreas de mineração de diamantes exploradas por 

“fazendeiros-garimpeiros” (com ou sem uso de CNPJ), que ora estão sob exploração, 

ora figuram como equivalente de reservas de valor que se realizam segundo os preços 

do mercado global de diamante, fazendo parte da lógica de reprodução social da elite 

garimpeira. Elas cumprem um papel que articula solo e subsolo num contexto em que 

ambos passaram a ser normatizados por formas jurídicas distintas no país (desde 1850), 

sendo o primeiro, propriedade privada e o segundo, concessão da União. Para a 

concretização da mineração, passou a ser importante exercer o controle privado do solo, 

visto que faculta facilidades ao garimpo de diamantes quando da realização de tais 

reservas, bem como diminui os custos de produção desse tipo de atividade433.  

Portanto, nessa área de ocupação antiga de mineração e, ao mesmo tempo, alta 

concentração de terras devolutas, é preciso compreender como a propriedade privada da 

terra é utilizada/subordinada pelo interesse minerário. Ao mesmo tempo, tal realidade 

demanda a análise relacional entre a apropriação privada da terra, ou a sua formação, e a 

realização da reserva que seu subsolo representa, o que explica as inúmeras áreas 

                                                           
433 Mesmo sendo o diamante uma mercadoria rara, as raridades (LEFEBVRE, 1969), que, no âmbito do 

modo capitalista de produção passam a ter um valor de troca maior, ele também tem seu preço definido 
a partir da oferta e demanda. Mas há também especificidades, como apontado por Marx acerca da 
variação do valor das mercadorias: “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. (...) Com minas mais ricas, a mesma quantidade de trabalho 
incorporar-se-ia em mais diamantes e o valor cairia. (...) 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). 
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“paradas” na área, nas quais, em geral, não ocorre qualquer tipo de uso, e são, em 

muitos casos, apontadas pelas comunidades como “fazenda” de uma determinada 

“família garimpeira”, ou, no contexto mais recente, “fazenda” de uma “empresa de 

mineração de diamantes”. É importante também compreender a forma como esses 

sujeitos “negociam” tais direitos minerário, mantendo a “propriedade” sobre o solo (e 

vice-versa), caso não sejam eles próprios a realizar a atividade, bem como as relações 

sociais de produção que se concretizam dialeticamente. Ou seja, há variações nesses 

“arranjos”. 

Aqui, nos limitaremos a compreender como foi formada essa “fazenda de 

mineração” na área analisada e como foi sendo operada a apropriação privada do solo 

na relação com a mineração de diamantes, em geral por indivíduos/famílias que 

exploram tais recursos sem trabalho assalariado (com pagamento de “percentagem” 

sobre os achados), uso de equipamentos de menor porte em relação à exploração 

industrial (que também pode ocorrer nessa porção da Serra do Espinhaço) e de forma 

não regularizada em relação a algumas legislações vigentes (como a ambiental e a 

fiscal).  

Para procedimento e análise documental do imóvel, recorremos aos órgãos 

responsáveis, além da consulta a documentos históricos mantidos em acervos públicos. 

Para efeito de esclarecimento, pontuaremos alguns elementos que permitem 

compreender a dinâmica da apropriação privada da terra nos diferentes 

momentos/períodos. Como vimos, 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 elites brasileiras, incluindo a garimpeira. 

Nessa perspectiva, a primeira consideração que fazemos é a de que, a rigor, 

conforme demonstrado na seção anterior, qualquer título de terras, para ter validade 

legal, não basta ter um registro feito por mecanismos autodeclaratórios (antigos ou 

atuais); ele precisa constar de um documento real ou estatal, emitido por governo 

estadual ou federal, que confirme seu destacamento do patrimônio público para o 

privado434. Outra questão é que, efetivamente, nenhum órgão de registros (antigo ou 

                                                           
434 Como visto na seção anterior, em decorrência da conjuntura imperial e de início da República, 

admitia-se como registro de origem, além dos registros paroquiais, os registros das repartições públicas, 
o registro dos imóveis levados a hipotecas e aqueles oriundos da transmissão entre vivos e de sentenças 
judiciais emitidas pelos juízes de direito. Portanto, até 1931 foram aceitas e legitimadas as terras que se 
referiam aos títulos de sesmaria e as posses de qualquer dimensão, sendo que a partir desse período, por 
meio das Constituições, somente aquelas com áreas limitadas e as derivadas dos registros de hipotecas, 
dos inventários e das transmissões inter-vivos. 
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atual) poderia fazer tal registro sem a conferência da legalidade do título privado de 

terras. Ressalte-se que esses registros, feitos em órgãos governamentais que aceitaram a 

autodeclaração (cartórios, no século passado), 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 certa forma, 

as autodeclarações contribuíram para o estado inventariar as posses então existentes. 

Mas só poderiam ter legalidade quando ancoradas em títulos legítimos (títulos oficiais, 

régios ou estatais, de destacamento da fração territorial do patrimônio público para o 

privado). 

Como visto, os principais caminhos comumente percorridos pelos “grileiros” no 

país para burlar a lei foram: a falsificação do título (que ficou conhecida como grilagem 

de títulos, grilos eram colocados em gavetas junto com os documentos falsos, para que 

suas fezes fizessem o papel amarelar, para parecer antigo); e  alterações nos registros 

cartoriais, aumentando-se o tamanho dos latifúndios, para ampliar ainda mais os 

domínios (conhecida como grilagem cartorial, foi muito utilizada, sob o argumento de 

“retificação do tamanho da área”). Houve ainda a pressão exercida, sob ameaças de 

morte, sobre os posseiros, para que estes entregassem suas posses aos fazendeiros ou 

confirmassem seus vastos domínios, em geral sem que conseguissem ler, dado o 

analfabetismo, ou compreender os termos jurídicos.  

Dessa forma, considerando-se todo o contexto histórico descrito nas seções 

anteriores de como se deu a formação da propriedade privada capitalista da terra no 

Brasil, a análise da cadeia dominial dos documentos da fazenda em questão segue o 

entendimento de negação da inversão ideológica que atribui ao Estado provar-se 

proprietário de terras devolutas. Mas sim, de que aquele que se diz proprietário de terras 

no país, deve comprovar titulação válida, ou submeter-se à lei como posseiro em terras 

devolutas sob os limites legais estabelecidos, caso elas venham a ser tituladas pelo 

estado. Ressalte-se ainda que a Fazenda Gavião - ou Santa Cruz do Gavião, ou mesmo 

Fazenda do Curral - trata-se de um mesmo imóvel registrado na comarca de 

Diamantina. 
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Análise documental contextualiza da Fazenda Santa Cruz do Gavião  

 

1- APROPRIAÇÃO das terras da “Fazenda Gavião”: Inicialmente identificamos que 

José Vieira Couto foi tido como o primeiro a se apropriar da Fazenda Gavião. Ele teria 

nascido em 1752 e falecido em 1827. Segundo Silva (2002, p.60)435, a leitura do 

inventário de José Vieira Couto (ANRJ nº 417, CX 1409, Galeria A) citava entre os 

bens relacionados “uma chácara de nome Engana Mundo” e uma “fazenda de cultura 

de nome Gavião, onde havia gado vacum e cavalos” (p.25). 

 

Análise documental: NÃO CONSTA nenhum documento colonial–sesmarial 

concedido ou confirmado em nome de José Vieira Couto, para posterior 

legitimação de destacamento do patrimônio público ao privado, no acervo do 

Arquivo Público Nacional (RJ), nem no acervo do Arquivo Público Mineiro 

(APM), nem na listagem elaborada por Carrara (2007) para aquela área. 

Análise de contexto: Segundo Silva (2002), ele teria sido mineralogista, naturalista 

e também exercido o ofício da medicina, além de membro de família influente no 

Arraial do Tijuco (atual cidade de Diamantina/MG). José Vieira Couto viveu no 

Brasil durante o regime sesmarial de concessão de terras (nascido em 1752 e 

falecido em 1827, período colonial e início do período imperial)436; foi casado e 

teve uma filha, mencionada nos documentos como Teresa Antônia do Prado 

Vieira Couto. Consta em documentação que José Vieira Couto foi avô materno de 

José Vieira Couto de Magalhães437, mas foi seu irmão, Antonino Marcello Couto 

                                                           
435 SILVA, Clarete Paranhos da. O desvendar do grande livro: um estudo da obra do mineralogista José 

Vieira Couto, 1798-1805. São Paulo: Annablume. 2002.  
436 Voltando ao regime sesmarial em vigor no período aqui analisado, a terra era monopólio real e a 

emissão dessas concessões de exploração por “particulares” era feita pelos representantes do rei na 
colônia, sendo posteriormente, registradas em Portugal. Para a capitania de Minas Gerais, no século 
XVIII, as ordenações régias reduziram o limite de concessões sesmariais para 1/2 légua em quadra nas 
áreas de mineração (que era o caso aqui) e 3 léguas nos ‘sertões’.  

437 José Vieira Couto de Magalhães (Diamantina, 01 de novembro de 1837 — Rio de Janeiro, 14 de 
setembro de 1898) foi um político, militar, etnólogo, escritor e folclorista brasileiro que assumiu cargos 
no Império como deputado e presidente de província. Nasceu no Estado de Minas Gerais, na fazenda 
Gavião, na cidade de Diamantina. Seus pais eram Antônio Carlos de Magalhães, capitão e comerciante 
de pedras preciosas, e Tereza Antônio do Prado Couto Vieira, dona de casa. Ambos os pais de Couto de 
Magalhães eram de ascendência lusitana, sendo o pai, Antônio Carlos, português de fato (MEIRA, 
1987). Couto de Magalhães teve três irmãos, Antônio Carlos, que chegou a ser coronel de artilharia e 
lutou na Guerra do Paraguai, Antonino e o caçula Leopoldo, formado em medicina (ALMEIDA, 2016). 
Couto de Magalhães era neto, pelo lado materno, do mineralogista José Vieira do Couto (1752-1827). 
Tido como homem profundamente culto, construiu uma impressionante biblioteca ao longo da vida, 
com obras cujos autores iam de importantes nomes da antiguidade até os primeiros cientistas do começo 
do século XIX, incluindo muitas obras sobre medicina, que praticou informalmente, embora nunca 
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de Magalhães, quem registrou, posteriormente, a fazenda em seu nome (como será 

demonstrado a seguir). 

No período em que José Vieira Couto viveu no Arraial do Tijuco e se “apossou” 

de tais terras, a mineração ocorria por concessão de datas, e, durante sua infância, 

a área delimitada como Distrito Diamantino estava na fase dos “contratos” (até 

1770), sendo a exploração mineral feita por “contratadores” que alugavam 

escravos dos “particulares”. Posteriormente, já em sua fase adulta, as terras 

diamantinas estavam na fase do “Regime Diamantino” (1771 a 1832), quando a 

Coroa detinha o monopólio também da exploração dos diamantes, alugando ela 

própria escravos dos “particulares”. Tal situação manteve-se no início do período 

imperial, a partir de 1822, com posterior abertura à exploração direta por 

“particulares” e extinção efetiva do Regime Diamantino somente em 1832. Cabe 

destacar que a Fazenda Santa Cruz do Gavião estava inscrita dentro da 

demarcação do Distrito Diamantino feita em 1739, permanecendo nessa área 

delimitada até a extinção do Regime Diamantino em 1832 (conforme apresentado 

no Capítulo 02 deste trabalho).   

Portanto, a exploração mineral em Diamantina durante o período em que viveu 

José Vieira Couto, era monopólio régio da Coroa, seguido de domínio nacional do 

subsolo durante o Império, o que significa dizer que se ele tivesse demandado 

datas na fase colonial, a rigor não as teria, salvo se ocorresse de forma clandestina 

ou com permissividade dos oficiais do controle real438. No início da fase imperial, 

isso já seria possível, ainda que demandasse elevado investimento439. Por outro 

lado, ele poderia ter solicito sesmaria à Coroa na fase colonial, visto que era 

homem influente na sociedade da época, mas caso tivesse solicitado e fosse 

outorgada, ela só poderia ter ½ légua em quadra, segundo as normas vigentes para 

as áreas de “minas”.  

                                                                                                                                                                          
tenha se formado médico (MEIRA, 1987). Formado em filosofia pela Universidade de Coimbra e 
homem de ideais contrários ao império, foi, inclusive, acusado de ter envolvimento com a Inconfidência 
Mineira (FURTADO, 2014). 

438 Além disso, a “faisqueira”, realizada por homens livres ao longo do período colonial e imperial, por si 
próprios ou com alguns escravos que possuísse, também possibilitou acumulação, mas em condições 
desiguais.   

439 O contexto mineral da área, segundo Machado Filho (1980): em 1822, foi declarada a Independência 
do Brasil; em 1832, foi extinta a Administração Diamantina com a 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. 
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Nesse caso, deveria existir na documentação histórica uma carta sesmarial 

colonial registrada em Portugal, com o respectivo número de registro. Se assim o 

fosse, seus herdeiros (Antônio Carlos Magalhães, marido de sua filha, e seus 

netos) deveriam ter confirmado tal concessão na época do Império (1822 a 1888), 

para que o imóvel fosse destacado do patrimônio público ao patrimônio privado 

por meio de título, conforme exigiu a Lei de Terras a partir de 1850.  

Entretanto, na lista de sesmarias concedidas nessa área durante o século XVIII 

para o Serro e o Arraial do Tijuco, organizada por Carrara (1999), NÃO 

CONSTA nenhuma em nome de José Vieira Couto ou de qualquer familiar de 

mesmo sobrenome. Também não identificamos nenhuma sesmaria concedida ou 

confirmada à José Vieira Couto no Arquivo Público Mineiro, tampouco no acervo 

das cartas de sesmarias do período colonial do Arquivo Público Nacional. Note-se 

que ele consta do APM como tendo prestado serviços de avaliação de diamantes à 

Coroa, entre outros, porém, NÃO CONSTA concessão sesmarial concedida ou 

confirmada em seu nome, para posterior legitimação de destacamento do 

patrimônio público ao privado.  

Tal processo vai ao encontro do que foi visto nos capítulos iniciais deste trabalho, 

de que o que estava em questão no período colonial era a apropriação territorial 

que viabilizasse a acumulação de dinheiro, valendo-se, ou não, de ambos os 

mecanismos de concessão – sesmarias e datas. Afinal, a acumulação de riqueza 

nesse período estava na imobilização do trabalho, o que se dava através dos 

escravos, como equivalentes de mercadoria e renda capitalizada, também na 

mineração, já que o solo e subsolo estavam condicionados à concessão. Essa 

acumulação podia se dar pelo aluguel desses escravos à Coroa e/ou pelo 

contrabando das pedras exploradas e comercializadas clandestinamente, numa 

ampla rede de corrupção, tendo sido tolerados, em maior ou menor medida, os 

“faiscadores” (homens livres pobres).  

Cabe lembrar que as sesmarias também foram alvos de burla à lei no período 

colonial, seja por meio das autodeclarações que indicavam limites de áreas 

imprecisos e da não confirmação posterior das mesmas; seja pelo desrespeito aos 

limites estabelecidos nessas áreas, ou mesmo pela ocorrência de compra e venda 

de terras, legitimadas ou não, na área das “minas”, dada a velocidade dessas 

transações “debaixo dos olhos” da Coroa, que lá estava presente com todo o seu 

aparato (CARRARA, 2007), mesmo o sistema sesmarial tendo como referência o 
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regime de concessão de terras pelo rei, não havendo ainda o regime da 

propriedade privada da terra.  

Efetivamente, as sesmarias eram formas de garantia/legitimação de posse, 

imediatas ou posteriores, nas “terras de mineração” (CARRARA, 2007), como 

mecanismo de controle/domínio territorial sobre áreas passíveis de exploração 

minerária (envolvendo expectativa de renda)440, o que foi se tornando mais 

importante após o período colonial441. O uso de sesmarias para exploração efetiva 

de mineração facultava, ainda, diminuir o controle e os impostos pagos à Coroa. 

 

2 – REQUERIMENTO no 33 de Registro Paroquial da “Fazenda Santa Cruz”, feito em 

09/04/1856: Segundo acervo do APM, em 1856, foi feito o requerimento 

autodeclaratório da Fazenda Santa Cruz, com limites descritos por serras e alguns 

vizinhos, com área de quatro léguas de comprimento e três de largura442. Tal 

requerimento, apresentado no Registro Paroquial de Terras de Diamantina pelo Capitão 

Antônio Carlos Magalhães, afirmava que o mesmo “possuía” tais terras “como consta 
                                                           
440 O que estava em questão era a territorialização do monopólio do uso da terra, valendo-se de violência, 

nesse processo de apropriação territorial e de burla da lei, que estava diretamente articulada com a 
subordinação do trabalho escravo e mesmo dos “homens livres pobres” ou “desclassificados”. Até 
porque a concessão de terras era condicionada ao número de escravos de que dispunha o proprietário. 

441 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 em relação ao aluguel dos escravos. Em 1832, o governo 
Imperial extinguiu a Real Extração, não acertando os aluguéis dos escravos nem honrando dívidas 
anteriores. Seus proprietários passaram então a empregá-los na exploração dos rios franqueados, 
mantendo-se em parte o equilíbrio da economia da 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 região de Diamantina (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014).  

442 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 e, a partir de 1850, emitisse títulos de 
propriedade privada da terra, promovendo assim, legalmente sua transferência do patrimônio público ao 
patrimônio privado (conforme definido pela Lei de 1850, que tornou as terras passíveis de propriedade 
privada). Para tal, o órgão com essa atribuição no governo imperial deveria confirmar a legalidade da 
concessão de sesmarias através da carta sesmarial apresentada pelo fazendeiro. Mas, como apontado 
anteriormente, a maioria dos fazendeiros nunca fez a confirmação das sesmarias, o que colocava sob 
suspeita a legalidade das ditas propriedades. Outra questão importante é a de que, a partir desse período 
(1850-1876), os registros de requerimentos por terras ficaram sob a responsabilidade das paróquias 
(Registros Paroquiais de Terras): 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. (...) 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° 1.318, 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 [nos estados]” 
(Arquivo Público Mineiro, 1977, grifos nossos). 
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de título e sesmarias cuja declaração faz o abaixo assinado para ser registrado conforme 

a Lei de Terras”.   

 

Análise documental: O requerimento menciona “título e sesmarias”, porém NÃO 

CONSTA nele qualquer código/número de registro desses documentos (carta 

sesmarial e sua confirmação), nem mencionou que atividade era desenvolvida na 

fazenda. O requerimento também não fez menção ao anterior “possuidor” de tais 

terras (sogro do requerente), e apontou limites imprecisos e tamanho elevado. O 

requerente ocupava cargo destacado naquela sociedade, o Capitão Antônio Carlos 

Magalhães, tendo sido casado com Teresa Antônia do Prado Vieira Couto – filha 

de José Vieira Couto. Portanto, deve-se supor que ambos permaneceram com a 

“posse” da fazenda. 

Análise de contexto: Essas imprecisões de limites e os tamanhos extensos, sem o 

domínio efetivo das terras constantes nos registros paroquiais, foram também 

identificados em outros estudos, como visto nos capítulos iniciais deste trabalho, 

entre eles o de Costa (2017), realizado no município de Grão Mogol, que revelou-

se como um mecanismo de burla da lei, para a apropriação de extensas áreas por 

famílias influentes naquela sociedade, reafirmando a aliança entre elite, Igreja e 

estado em Minas Gerais (RIBEIRO, 2010).  

No caso em questão, o Capitão Antônio Carlos Magalhães requeria propriedade 

no tamanho três por quatro léguas, porém, como visto, segundo as normas 

coloniais, em áreas de “minas” o tamanho máximo concedido em sesmaria era de 

½ légua em quadra. Portanto, não havia possibilidade de haver sesmaria 

(confirmada ou não) concedida anteriormente ao seu sogro com tais dimensões 

nessa área.  

Ao mesmo tempo, esse tamanho requerido corresponde a 27.971,5 hectares, e 

caso o Capitão Antônio Carlos Magalhães tivesse efetivo domínio dessa área, 

provavelmente, não toleraria grupos de escravizados fugidos nela vivendo. Na 

memória coletiva dos quilombolas da Mata dos Crioulos, “naquela fazenda” 

existia antigamente um “comendador”, por isso seus ancestrais tinham que passar 

por lá sem fazer barulho, devido ao risco de serem tornados “cativos” se fossem 

pegos. Também consta na memória do grupo que, lá, “açoitavam escravos”. 

Dessa forma, tem-se uma dualidade em que, de um lado, estava o homem 

português com poder político-econômico, que recebera o título de Capitão em 
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honraria aos serviços prestados à Coroa na territorialização europeia; de outro 

lado, aqueles que fugiram da escravidão, lá se reterritorializaram, mas tiveram 

seu território apropriado privadamente.  

Essa realidade confirma que, com o aval do governo e da Igreja, as imprecisões no 

tamanho e nos limites em tais ações autodeclaratórias, somadas à ausência do 

número de registros sesmariais, eram um mecanismo de apropriação privada de 

vastos domínios que não necessariamente tiveram uso efetivo e produção 

agropastoril.  

Em consulta ao acervo do Arquivo Público Nacional, NÃO CONSTA registro de 

título imperial em nome de Antônio Carlos Magalhães, tampouco em autos de 

processos de seu inventário, ou mesmo nos documentos cartoriais que se seguiram 

a esse requerimento. Portanto, presume-se que tal titulação não foi concedida ou 

concretizada, diante da ausência de registro em todos os documentos oficiais 

envolvendo tais terras.  

De toda forma, tratou-se, possivelmente, do primeiro requerimento de titulação 

dessa área, após a Lei de Terras (1850), o qual deveria ser confirmado por 

emissão, pelo Império, do respectivo título de propriedade (SILVA, 2008). Ao 

mesmo tempo, os efeitos dessa lei já se faziam presentes nas diferentes partes do 

país, num contexto, como visto, de proximidade da abolição da escravatura, ou 

seja, de fim do trabalho escravo, o que levou os “homens de bem” a cercarem 

áreas enormes para mantê-las sob seu domínio – o “cativeiro da terra”, nas 

palavras de Martins (1979).  

Ao mesmo tempo, a partir de então, solo e subsolo foram regidos por diferentes 

leis: a Lei de Terras dispunha sobre o solo; e o subsolo era de domínio nacional, 
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tendo havido um curto período em que o subsolo ficou sob domínio privado443, 

como ocorreu nas terras diamantinas (MACHADO FILHO, 1980)444.  

No período do Império, conforme apontou Martins (2012), o “proprietário” do 

solo tinha a “preferência” na exploração mineral do subsolo, bem como direito à 

indenização por danos eventualmente causados pelos serviços de lavra conduzidos 

por terceiros. A consequência resultante das interpretações controversas acerca da 

Constituição de 1824 sobre a separação da propriedade do solo e do direito de 

explorar as riquezas minerais, foram disputas entre mineradores, garimpeiros e 

proprietários de terras nas terras diamantinas de Minas Gerais. Os grandes 

mineradores tenderam a recusar o pagamento de percentual do resultado da 

“apuração” aos donos dos terrenos onde ficavam as lavras, ficando a cargo das 

províncias o controle das lavras e mineradores. Destaque-se que a prática de 

alugar escravos, junto aos seus proprietários, para a mineração, seguiu nesse 

período.  

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 dessa posição, mesmo que sob tensões. 

Segundo o autor (idem, 2008), com o acirramento das disputas entre os 

proprietários do solo dos “lotes de terras minerais” e os mineradores, “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 
                                                           
443  Como visto, até 1822, no período colonial, o que havia era “terra de mineração” e “terra agropastoril”, 

ambas regidas pela concessão sem distinguir direito do proprietário do solo e de concessão do subsolo. 
O sistema dominial sobre o subsolo que vigorou na fase do Brasil Império, segundo Barbosa (1994, 
p.68), “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”. 

444 Na área de Diamantina, segundo Machado Filho (1980), o contexto era a alta cotação das datas e a 
penúria econômica que inviabilizaram a execução da nova regulamentação da atividade sob domínio da 
Extração; em 1841 foi extinta a Extração e os “mineiros” adentraram livremente os terrenos 
diamantinos até 1845 (o autor não esclareceu quem eram os “mineiros”); em 1845 foi criada nova 
administração com novo regulamento, também considerado inviável pelos investidores, tendo o mesmo 
sido sustado pelo governo; em 1852 foi apresentada nova lei, com apoio de deputados, que legitimou as 
ocupações das terras diamantinas, “pondo a parte a consideração de sua origem”, sendo que em 1853 
foi “arrendada” a primeira lavra de um “particular” nos terrenos diamantinos – a propósito, a Lei de 
Terras tinha sido aprovada no país e, posteriormente, foi consolidada a legislação do subsolo como 
domínio nacional. 
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nacionais e estrangeiras ou de outros mineradores. A especulação com os terrenos 

diamantinos cresceu no decurso do período” (p.71). 

A nosso ver, sendo a propriedade da terra (do solo) uma realidade e diante do fato 

de que a concessão de lavra não tinha prazo determinado, tal processo levou a 

duas corridas: pela propriedade do solo e pela concessão do subsolo por parte do  

Império. Afinal, para o minerador, ter a propriedade do solo e a concessão de seu 

subsolo significava a possibilidade de explorar as jazidas sem ter que nada pagar a 

outro proprietário da terra. Por outro lado, ser proprietário do solo significava 

poder cobrar considerável parte da renda obtida pelo minerador que explorasse o 

subsolo. 

No caso em análise, tal processo se confirmou, visto que, conforme documentos 

do acervo dos Fundos dos Terrenos Diamantinos do APM445, foi registrada, em 

1861, matrícula de lavra em nome de Antônio Carlos de Magalhães, localizada no 

"Jequitinhonha do Campo", com tamanho de “86.400 braças”. Ao que tudo indica, 

correspondia à área da “fazenda” em questão, visto o documento a seguir 

apontado por historiadores. De qualquer forma, o Capitão Antônio Carlos de 

Magalhães era um “minerador” com extensa área de lavra concedida, se 

comparada às demais matrículas do mesmo livro. 

Martins (2012, p.151) identificou446 uma denúncia sobre a presença de faiscadores 

em local chamado “Mata dos Crioulos” feita por “Antônio Mendes de 

Magalhães”, que consideramos ser Antônio Carlos de Magalhães dada a descrição 

feita pelo autor de que se tratava do: “capitão Antônio Mendes de Magalhães (...) 

conhecido fazendeiro na Mata dos Crioulos. Sua denúncia talvez fosse motivada 

pela impossibilidade de exigir de mineradores ilegais qualquer percentual sobre os 

diamantes extraídos”. Essa era, pois a prática da contraditória relação entre os 

mineradores e os garimpeiros/faiscadores, sendo que estes achavam jazidas 

atraindo a ação daqueles. 

Portanto, o que estava em questão nas terras da Fazenda Santa Cruz era a 

exploração de seu subsolo, cujo acesso facilitado demandava ser “proprietário” do 

                                                           
445 APM, TD-06 (liv. 01, n. 34). 
446 APM. TD-04, fl. 43: “31 de março de 1868. Denunciando perante V. S. o Capitão Antônio [Carlos] de 

Magalhães que no lugar denominado Mata dos Crioulos acha-se um grupo de pessoas minerando, sem 
título legítimo, os terrenos diamantinos situados em aquele lugar, a bem do serviço público e para que 
sejam respeitados os direitos da Fazenda Nacional requisito de V. S. os praças que julgar necessários a 
fim de, auxiliados pelo Porteiro desta repartição, irem ao lugar vedar este ato criminoso. (apud 
MARTINS, 2012, p.151). 
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solo, com aval do Estado. O interesse minerário, ou do subsolo, subordinava o 

solo, a terra. Entretanto, naquele contexto imperial, o Capitão Antônio Carlos 

Magalhães buscava obter (sem custo) o monopólio do solo e ter acesso facilitado e 

“preferência” para usufruir do subsolo, com exploração da força de trabalho 

ainda escravizada (ou seja, havia renda capitalizada no escravo), auferindo 

acúmulo de riqueza, que foi explicitada no seu inventário (a seguir). Constituía-se, 

assim, a “fazenda de mineração”, pela apropriação privada da terra, o que facultou 

acesso ao subsolo e aos recursos minerais nele contidos.  

 

3 – TESTAMENTO do Capitão Antônio Carlos Magalhães de 1859, registrado no 

Cartório do 1º. Ofício447 de Diamantina, informa que ele nasceu em Portugal e se casou 

com Tereza Antônia do Prado Couto Vieira, com quem teve, declaradamente, quatro 

filhos – Antônio, José448, Antonino e Leopoldo – tendo transmitido a terça parte dos 

bens aos dois filhos mais jovens.  

Análise documental: Tal documento não mencionou a Fazenda Santa Cruz, tendo 

sido inventariado em 1871, ano de sua morte. 

 

4 - INVENTÀRIO do Capitão Antônio Carlos Magalhães registrado em 02/11/1871, no 

Cartório do 2º. Ofício449 de Diamantina, cujos inventariantes foram a esposa e 

herdeiros, consta, no arrolamento dos bens, “uma chácara sita no Engana Mundo, nesta 

cidade, vista e avaliada por quinhentos mil reis”. Foi Joaquim Felício dos Santos o 

procurador da inventariante; o juiz que proferiu a sentença foi Francisco Corrêa 

Ferreira Rabello, e o escrivão e dono do cartório, João Julião dos Santos. 

Consta ainda do inventário a “Fazenda do Curral”, para avaliação dos bens nela 

existentes, incluindo: ranchos para tropeiros arruinados, engenho de serra, fábrica de 

ferro com instrumentos de trabalho, dois carros de boi, 90 cabeças de gado, 05 burros, 

um engenho de cana muito velho, terrenos de campos e matas, ranchos de capim, 

senzala, e 31 escravos que lá viviam: um escravo de nome Isidoro de 40 anos de idade, 

                                                           
447 Acervo da Biblioteca Antônio Torres, Diamantina/MG, Maço no 92. 
448 José Vieira Couto de Magalhães foi conselheiro do Estado e deputado por Goiás e Mato Grosso. Foi 

presidente das províncias de Goiás (1863 a 5 de abril de 1864), Pará (1864 a 1866), Mato Grosso (1867 
a 1868) e São Paulo (10 de junho a 16 de novembro de 1889), presidência que ocupava quando foi 
proclamada a república. Preso e enviado ao Rio de Janeiro, foi liberado em reconhecimento da sua 
enorme cultura e ações em prol do desbravamento dos sertões brasileiros. Foi afiliado a maçonaria 
durante o cargo. Destaca-se que José Vieira Couto de Magalhães perdeu forças no início da república, 
dada sua relação e apoio ao império. (ALMEIDA, 2016). 

449 Acervo da Biblioteca Antônio Torres, Diamantina/MG, Maço no 167. 
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mais 13 escravos homens próximos de 35-40 anos, uma escrava de 40 anos, uma 

escrava de nome Luzia de 35 anos, outra Maria de 18 anos, outra Beatriz de 18 anos, 

outra Joana de 33 anos, outra Bernarda de 25 anos e 11 escravos crianças (com idades 

entre 01 e 12 anos). Cabe ressaltar que o inventário ainda arrolou outros tantos escravos, 

casas, casarões e bens foram localizados na cidade de Diamantina. João Julião dos 

Santos, escrivão e dono do cartório, finalizou o processo, publicando a sentença que 

declarou válidos os valores definidos no processo do inventário, em abril de 1872. 

 

Análise documental: No testamento de Antônio Carlos Magalhães (1859) e seu no 

inventário (em 1871), NÃO CONSTA nenhum registro de título do imóvel 

requerido pelo dito proprietário durante o período imperial, tampouco o 

correspondente número de registro paroquial feito450. O inventário também não 

fez nenhuma menção a tamanho e limites do imóvel, bem como nenhum cultivo 

foi mencionado. 

Análise de contexto: É notável, para a época, o elevado número de escravos de 

propriedade da família, o que só se justificaria com o desenvolvimento da 

atividade de mineração, dado o alto custo de sua aquisição451. Não se pode perder 

de vista o fim do comércio negreiro (em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz), 

bem como, posteriormente, a Lei do Ventre Livre (em 1871), tendo Minas Gerais 

sido o último estado a aderir à abolição da escravatura (PAULA, 2000). Ou seja, 

num contexto minerário de exploração de diamantes por “particulares”, o custo do 

escravo estava mais elevado e era preciso extrair renda desse equivalente de 

capital.  

Ao mesmo tempo, a presença de equipamentos de transformação de produtos 

agrícolas (tal como engenho) na fazenda atestava a produção local de alimentos, 

                                                           
450 A partir de 1864, o Registro Imperial de comercialização de terras passou a se dar perante o 1º. 

Cartório criado, que emitia a escritura e a registrava no Livro 04, passando posteriormente (em 1930) a 
ser feito pelo Cartório de Registro de Imóvel, que emitia a certidão (assim chamada até 1970) e depois a 
matrícula. Ainda na fase imperial, as terras também podiam ser registradas no Registro de Hipoteca, já a 
emissão do título, base legal das transações, era feita pela Secretaria de Terras. Após 1893, essa 
responsabilidade passou aos estados, que, no caso de Minas Gerais, ficou sob responsabilidade da 
Secretaria de Agricultura (seguida da Fundação Rural Mineira, depois pelo Institutos de Terras de 
Minas Gerais e, posteriormente, SEDA/SEAPA). Já as terras sob domínio federal ficaram sob 
responsabilidade do INCRA e da SPU. 

451 Para se ter ideia, no período colonial, 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% 
possuíam de 6 a 10 e 0,9% possuía 41 ou mais (CARRARA, 2005). Além disso, as sesmarias arroladas 
no século XVIII no Distrito Diamantino apontavam a presença de poucos escravos nas fazendas que 
produziam alimento nas áreas das minas (CARRARA, 1999). 
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provavelmente destinados aos ali viventes e escravizados, visto que não se 

mencionou nenhuma área de cultivo no inventário que avaliou os bens. Ou seja, 

áreas de cultivo dessa fazenda não significavam acumulação de riqueza, mas sim  

por meio dos escravos, que garantiam a extração de renda capitalizada que 

significavam, através da mineração. Assim, a produção local de alimentos, como 

visto nos capítulos anteriores, assumia importância para autoconsumo e dado o 

trânsito de tropeiros e de ranchos para tal, o alimento processado no engenho até 

pode ter sido destinado ao mercado de Diamantina. Mas essa não era a atividade 

principal dessa fazenda em termos de extração de renda e acumulação de riqueza, 

evidenciado pela não valorização dos cultivos e pelo alto contingente de escravos, 

adquirido por esta família, portanto, para trabalhar na extração mineral na 

“fazenda de mineração” sob seu domínio. 

Dessa forma, a fazenda em questão, não correspondia a uma “fazenda mista” 

identificada no período colonial, em que havia considerável produção de 

alimentos nas “minas” destinada não somente ao mercado local, como também ao 

nacional452, ou seja, nelas os cultivos assumiam importância também na 

acumulação, com produção agropastoril que alcançava amplo mercado para tal. 

No caso em questão, tratava-se de uma “fazenda de mineração”, cujo nome 

“fazenda” assume o significado de organização econômico-social, tendo como 

atividade viabilizadora da extração de renda e acumulação de riqueza, com alto 

contingente de trabalho escravo imobilizado, a produção minerária de produto 

raro, o diamante.  

Ressalte-se, ainda que, estar sob o “manto” da denominação “fazenda”, que, em 

geral, assume conotação agropastoril, permitia, por exemplo, não sofrer a mesma 

fiscalização e taxação de impostos incidentes sobre a mineração de diamantes, tal 

como ocorria num “serviço” ou “lavra” (termos recorrentes na literatura e 

legislação da época). Além disso, já com a Lei de Terras vigente, ser 

“proprietário” da terra, garantia livre acesso ao subsolo, sem ocupantes ou 

proprietários do solo que devessem ser ressarcidos, o que significaria diminuição 
                                                           
452 Como apontando, as “fazendas mistas” da fase colonial e mesmo imperial, nos dizeres de Costa Filho 

(1963, apud PAULA, 2000), desenvolviam cultivos e lavras juntas, agricultura e mineração ao mesmo 
tempo na mesma fazenda. Sendo que a produção agrícola era também destinada ao mercado interno do 
país, para além da capitania mineira, envolvendo 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). A manufatura se desenvolveu também com produtos diversos: chapéus, 
calçados, tecidos, sabão, couros, forjas de ferro e teares. 
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de renda ao minerador. Ou seja, ser um “fazendeiro-minerador” também 

constituía um mecanismo de acesso facilitado ao subsolo sob a legislação então 

vigente e, consequente, diminuição de custos e acumulação de riqueza. 

Dessa forma, se outrora a sesmaria nessas áreas das “minas” podia cumprir essa 

função dupla (domínio da área e fuga do fisco), agora, a Lei de Terras de 1850 

viabilizou “cercar” as terras para manter o domínio sobre as áreas de interesse 

minerário, configurando, ainda, como equivalente de reserva de valor na forma de 

jazidas que eram levadas à exploração quando o preço de mercado do diamante 

compensasse o custo assumido pelo fazendeiro-minerador (incluindo o dos 

trabalhadores escravizados).  

Obviamente, que, para manter tal controle, era necessário obter a concessão do 

subsolo, somente acessível aos “homens de bem” como visto anteriormente (tal 

como o Capitão), mas a velocidade da extração passou a ser de controle do 

“particular” e a fiscalização imperial não tinha o mesmo afinco que a colonial, 

dada a menor importância das minas diamantinas em meados do século, causada 

não somente pela menor produção, mas pela maior oferta de outros diamantes no 

mercado internacional453. Entretanto, como apontou Martins (2012), a forte crise 

da mineração dos anos 1870, decorrente da queda internacional dos preços do 

diamante por causa da produção sul-africana, acelerou, nas terras diamantinas a 

concentração das “terras minerais” no contexto de decadência do escravismo e do 

regime monárquico. Ou seja, os grandes proprietários aumentaram suas reservas 

para exploração futura (quando houvesse melhoria dos preços). 

Assim, o interesse no subsolo subordinava a apropriação privada da terra, 

preferencialmente sem o custo de compra dessa terra. Além disso, era interessante 

garantir certa extensão por onde caminharia a exploração minerária naquela fração 

territorial à medida que as lavras fossem sendo esgotadas. Para tal, era essencial 

um requerimento de área com tamanho elevado àquela época, ainda mais em um 

contexto de incertezas/transições políticas (em que havia pressão para o subsolo 

                                                           
453 Conforme visto, ao contrário do que ocorreu na área das minas de ouro, onde a decadência da 

exploração deu-se no final do século XVIII, nas terras diamantinas o declínio só se consolidou a partir 
da década de 1860, com a descoberta de diamantes na África do Sul. O comércio dos diamantes entrou 
então em decadência, provocando queda significativa do preço das gemas brasileiras e a falência de 
vários negociantes de Diamantina. Com isso, a elite local procurou outra forma de aplicar o dinheiro 
acumulado na mineração, voltando-se para o comércio com outras regiões da província, para a  
prestação de serviços e a implantação de indústrias têxteis. Data também dessa época uma tentativa de 
elevação dos preços dos diamantes no mercado internacional, com a criação das casas de lapidação 
(BORSAGLI e MEDEIROS, 2014). 
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tornar-se privado e a República se aproximava) e de queda na produção de 

diamantes (considerando-se o total da produção, mas não necessariamente na 

produção por “particulares”, que podiam encontrar “veio bom” e obterem 

acumulação elevada). Ao mesmo tempo, a queda do preço internacional levava a 

elite garimpeira em formação a manejar a oferta de pedras no mercado, na 

dualidade exploração/reserva das jazidas, de um produto facilmente estocável. 

Tais elementos reafirmam a necessidade de compreensão relacional da 

apropriação privada das terras e dos interesses minerários naquela área. Afinal, 

mesmo a partir de 1850, com a terra tendo se tornado “cativa” e o subsolo 

mantido como concessão imperial, a força de trabalho também continuou 

“cativa”. Isso bastava para a exploração do subsolo à revelia da propriedade 

privada da terra, que, naquele momento, significava terras devolutas. Mas garantir 

seu domínio era importante para fazer dela equivalente de reserva de valor e para 

a diminuição de custos, ou seja, para o aumento da extração de renda quando de 

sua exploração. 

De toda forma, a Fazenda Santa Cruz continuou sob domínio da mesma família ao 

longo de todo o século XVIII e foi transmitida por herança em um inventário que 

não fez nenhuma menção a qualquer registro imperial. Cabe destacar aqui que o 

acervo do Arquivo Público Nacional de títulos imperiais inicia-se em 1873, 

quando o Capitão já havia falecido. Portanto, fizemos a busca em nome de seus 

herdeiros e NÃO CONSTAM títulos imperiais em nome de nenhum deles. Da 

mesma forma, em consulta feita ao Fundo dos Terrenos Diamantinos, NÃO 

CONSTA matrícula454, requerimento, pedido de transferência ou termo de 

concessão de lavra em nome dos herdeiros após a morte de Antônio Carlos de 

Magalhães.  

Há, porém, uma lacuna documental no registro de matrículas exatamente entre 

1867 e 1886, que poderia corresponder a uma possível transferência da concessão 

para os herdeiros, mas também não foram identificados nos demais livros 

disponíveis registros relativos aos anos posteriores a 1886. Por outro lado, Martins 

(2012) identificou que tais processos levavam anos, ocorrendo casos em que os 

herdeiros nada comunicavam oficialmente à Administração Diamantina, 

                                                           
454 Além disso, dos “termos de contrato de concessão” que existem no APM, o primeiro livro inicia-se na 

data de 1889. Os dois livros de “termos de transferências” reúnem os documentos de 1906 a 1930. Os 
“requerimentos” disponíveis também são poucos: o único livro existente registra documentos do 
período entre 1905 e 1932. 
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mantendo a exploração sob a concessão/em nome do titular falecido, o que 

também era uma forma de burlar a lei minerária. 

 

Deste ponto em diante, passamos à análise dos registros cartoriais existentes do imóvel 

– Cadeia Sucessória ou Dominial 

 

5 – REGISTRO nº 206, de 1875 do Livro n. 7A. da “Fazenda  Santa Cruz, com terras, 

aguada, servidões, no distrito de Curralinho”, em nome de Antonino Couto de 

Magalhães. Mencionou um registro posterior de nº 439, no Livro nº 04, fl. 228 feito em 

28/06/1902. 

Oficial interino: Américo Augusto de Mattos. 

 

Análise documental: Esse registro não mencionou o tamanho nem os limites da 

fazenda, tampouco o registro paroquial feito anteriormente pelo pai. Também não 

citou o inventário, nem registrou o nome dos demais herdeiros, conforme exigido 

pela sentença. Portanto, NÃO TEM VALIDADE. 

Análise de contexto: Trata-se do primeiro registro cartorial feito do imóvel. 

Segundo consulta documental455 em 1831 foi criado o primeiro cartório de 

Diamantina/MG foi (tratava-se do 1º Tabelionato de Notas). Em 1865, foi 

estabelecido o Cartório de Registro Geral, que incluía o registro de imóveis; em 

1892, quando Diamantina se tornou comarca, o de Registro Civil. 

 Ou seja, já estavam em vigor no país os registros cartoriais que envolvia 

inscrição de hipotecas, transações comerciais de compra/venda e mesmo para os 

registros autodeclarados de propriedade dos imóveis (incluindo as terras), pondo-

se fim ao período dos registros paroquiais. No que se refere ao direito minerário, o 

subsolo seguia sob domínio nacional e concessão imperial, com sua exploração 

sendo “prioridade” ao proprietário do solo. Daí, possivelmente, a preocupação do 

herdeiro em registrar tais terras em seu nome, o que fez sem mencionar o 

inventário, os demais coerdeiros e mesmo o registro paroquial anterior. 

 

6 - TRANSCRIÇÃO nº 439, de 28/06/1902, do Livro nº 4, fls 228/229, da “Fazenda 

Santa Cruz”: Antonino Marcello Couto Magalhães adquiriu a “Fazenda Santa Cruz” do 

                                                           
455 Disponível em www.cnj.jus.br, acessado em maio de 2019. 
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Transmitente Antônio Carlos de Magalhães e Doutor José Vieira Couto, já falecidos, 

doação in-solutum. Escritura pública; condições de contrato: nenhuma.  

Oficial interino: Américo Augusto de Mattos.  

 

Análise documental: Não menciona tamanho nem limites da fazenda e não contém 

o número de registro/vínculo com o registro anterior; também não fez menção à 

sentença do inventário ou aos demais herdeiros do imóvel. Portanto, NÃO TEM 

VALIDADE. 

Análise em contexto: A escravidão havia acabado e a transcrição foi feita já na 

República, após a Constituição Federal de 1891456, na qual o subsolo era 

considerado pertencente ao domínio nacional457, dependendo da concessão estatal 

para uso, porém dispôs que ele estava sob “domínio” efetivo do proprietário do 

solo – ou seja, o mesmo tinha prioridade em caso de eventual exploração do 

subsolo.  Ao mesmo tempo, as terras devolutas já pertenciam ao Estado de Minas 

Gerais, sendo que a Constituição definiu limite de tamanho da área para o 

reconhecimento da posse em terras devolutas e o estado concedeu contínuas 

prorrogações de prazo para o reconhecimento dos títulos coloniais e imperiais 

(COSTA, 2017).  

O então “proprietário” da “fazenda de mineração” buscou formas de manter 

“cativa” a extensa terra, por meio de registro cartorial, visto que além de não 

possuir título colonial ou imperial que comprovasse seu domínio legal, o limite 

                                                           
456 Como descrito, 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 da passagem das terras devolutas ao domínio privado e de regularização da situação da 
propriedade territorial. Ainda assim, a posse (de fazendeiros e camponeses) continuou avançando e 
contou com ajustes normativos como a prorrogação de prazos para sua legalização/regularização por 
décadas. O efeito desse processo foi a instabilidade e constante expulsão dos pequenos posseiros, com 
uso de violência, gerando tensão e conflitos no campo brasileiro, assim como a permanente busca 
dessas famílias por lugares longínquos – nas “fronteiras abertas” (SILVA, 2008). 

457 Na Constituição de 1891, conforme Barbosa (1994, p.69, grifos nossos), a “primeira constituição 
republicana, de 1891, adotou o regime de acessão para o setor mineral, conferindo ao proprietário do 
solo o domínio [a prioridade de exploração] 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 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” 
Em relação ao diamante, segundo Machado Filho (1980): em 1896, foi aprovado o regulamento do 
“Serviço dos Terrenos Diamantinos”, quando o país já era uma república e a abolição já tinha ocorrido; 
em 1904 foi criada a Delegacia dos Terrenos Diamantinos; em 1923 essa delegacia foi extinta; em 1935 
tal delegacia e seu decreto regulamentador foram incorporados ao Serviço de Produção Mineral, sendo 
o subsolo pertencente à União, com regime de concessão de mineração com taxação e controle estatal 
(incluindo a legislação ambiental vigente) 
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constitucional de reconhecimento de posse o impediria de manter tal domínio. 

Além disso, havia uma disputa entre juristas acerca da validade dos registros 

paroquiais, do papel da posse e da obrigatoriedade do registro das terras 

(OLIVEIRA e FARIA, 2009). Portanto, naquele contexto, o registro cartorial era 

um dos caminhos para a tentativa de legitimação da propriedade privada da terra.  

Por um lado, as terras devolutas foram passadas aos Estados e a via administrativa 

de titulação era fortalecida, ainda assim exigia-se medir e demarcar o imóvel 

(SILVA, 2008). Além disso, tendo a “fazenda de mineração” permanecido com 

exploração mineral e área de grande extensão, isso significava considerável 

investimento, pois a força de trabalho deveria ser remunerada. Ao mesmo tempo, 

agora a propriedade da terra significava “domínio do subsolo”, ou seja, era ainda 

mais estratégica. Portanto, a via realizada pelo herdeiro foi o registro cartorial 

direto, sem uso dos registros de origem, de forma a manter a terra e o subsolo sob 

seu domínio, mas desconsiderando os demais herdeiros que constavam do 

inventário já sentenciado. 

 

7 - TRANSCRIÇÃO no 609-A de 28/11/1910 do Livro no 4, fls. 405 da “Fazenda Santa 

Cruz” - Antonino Marcello Couto Magalhães e sua mulher Josephina dos Santos 

Magalhães, por troca e permuta de parte da “Fazenda Santa Cruz” com Leopoldo Couto 

Magalhães (morador de São Paulo), segundo escritura pública em notas. 

Tabelião: João Leão.  

 

Análise documental: Não menciona tamanho, nem limites da fazenda e não contém 

número de registro/vínculo ao documento anterior, figurando como o primeiro 

registro cartorial do imóvel. Ao mesmo tempo, não cita nenhum registro de 

origem das terras, nem o inventário que transmitiu esse imóvel aos herdeiros. 

Portanto, NÃO CONSTA título de origem do destaque do patrimônio público para 

o particular. 

Análise de contexto: As terras devolutas em Minas Gerais tinham, desde 1891, um 

limite de tamanho para confirmação da posse pelo estado (até quatro lotes de 25 

hectares). A alienação das terras devolutas podia ocorrer para fins de pecuária, em 
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áreas de até 5.000 hectares. Mas prevalecia o reconhecimento das concessões e 

titulações feitas, sobre imóveis de qualquer tamanho, até o início da República458.  

Portanto, era plenamente possível que a família legitimasse seu título imperial (se 

o tivesse), como também poderia comprar terras públicas (se o interesse fosse o 

agropecuário), mas não sendo esse o caso e não havendo título de origem da terra 

em questão, tal possibilidade não era viável. Além disso, os limites estabelecidos 

em lei não eram suficientes para os objetivos dos “fazendeiros-mineradores”. Ao 

mesmo tempo, a compra de mais terras demandava investimento e, sendo o foco a 

extração de renda pela exploração do subsolo, preferencialmente sem custos 

relativos à aquisição de terras (duma área que já estava sob domínio da família), 

não era,  portanto, um caminho atrativo.  

De toda forma, realizou-se ali o primeiro registro cartorial da “fazenda de 

mineração” em nome dos herdeiros sentenciados no inventário de Antônio Carlos 

Magalhães, porém sem constar registro de destacamento do patrimônio público 

para o privado nesse documento. 

 

8 - TRANSCRIÇÃO no 1.554, de 28/12/1918, do Livro no 4-B, fls. 173/174, da 

“Fazenda Santa Cruz” - João Antônio de Souza Neves compra “partes” da Fazenda 

Santa Cruz de Antonino Marcello Couto Magalhães. O registro menciona os mesmos 

limites pouco precisos informados por Antônio Carlos Magalhães e o tamanho de 03 

léguas de comprimento x 2,5 de largura.  

Tabelião: Américo Augusto de Mattos.  

Registro anterior: Transcrição no 609-A, de 28/11/1910, do Livro no 4, fls. 405. 

 

                                                           
458 Como descrito na seção anterior deste trabalho, em 1892, passou a vigir a primeira Lei de Terras do 

Estado de Minas Gerais (Lei no 27/1892), que regulou a medição e demarcação das terras devolutas, 
prevendo o acesso às terras públicas devolutas por compra e venda de até quatro lotes de 25 hectares. 
Também estabeleceu como condição para a venda a necessidade da morada habitual nas terras 
adquiridas e continuou exigindo respeito aos limites das concessões e posses, que, nos termos da Lei no 
601/1850 e do Decreto no 528/1890, não estivessem incursas em comisso e estivessem para serem 
legitimadas e revalidadas. Na alienação de terras públicas para empreendimentos capitalistas, visando à 
exploração agrícola ou industrial, o limite chegava a 1.000 hectares para terras de cultura e 5.000 
hectares para terras de campo de criar. O artigo 19 garantia aos posseiros caracterizados como “sem 
posse legítima” a possibilidades de aquisição dos lotes. O aforamento de terras públicas também foi 
garantido pela Lei no 27/1892, possibilitando, inclusive, que as mesmas pudessem ser adquiridas por 
aqueles que as aforassem. As concessões feitas antes da República puderam ser revalidadas se 
requeridas no prazo de um ano após a regulamentação da lei. A legitimação das posses mansas e 
pacíficas somente poderia ser feita, se requerida no prazo de um ano após a regulamentação da lei 
(COSTA, 2017, p.167).  
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Análise documental: Nesse momento, começaram a inseridas no registro cartorial, a 

descrição dos limites e o tamanho aproximado do imóvel, tal qual informado por 

Antônio Carlos de Magalhães, no registro paroquial. Ou seja, valeram-se das 

mesmas imprecisões quanto aos limites, mas alteraram o tamanho da fazenda, já 

que, não havia o título imperial que validasse o exato tamanho da área. O registro 

também não precisou que “parte” e que tamanho foi alienada e mencionou a 

expressão “consta de seus títulos e sesmarias”, porém não apresentou registro de 

documento que tivesse sido destacado pelo Estado confirmando essa informação.  

Análise de contexto: Entre 1891 e 1948, várias leis e decretos foram aprovados no 

estado de Minas Gerais prorrogando o prazo para legitimação das posses, ou seja, 

para que possuidores de títulos de concessão de terras devolutas ou título imperial 

promovessem os respectivos registros. Em alguns momentos, a legislação fez 

maior menção aos posseiros efetivos, mas, segundo Costa (2017), o foco era, 

principalmente, o “grande posseiro” (“grileiro”), fornecendo as bases para a 

legitimação da “grilagem”. Ao mesmo tempo, outros mecanismos, como o 

pagamento de impostos sobre as terras, foram usados para legitimar a posse. 

Para não cair no limite concedido às posses, era necessário comprovar titularidade 

anterior com número de registro de título, visto que ainda havia divergência entre 

juristas da validade de registros cartoriais para efeito de propriedade privada da 

terra. Mas no caso em questão, tal titularidade não existia, já que não consta do 

registro cartorial qualquer registro de título de concessão ou título imperial da 

área. 

Por outro lado, o Código Civil de 1916, buscou fortalecer a ideia de regularização 

da propriedade da terra, ainda que na esfera judicial, justificada pela não validade 

dos títulos expedidos no âmbito administrativo para a transmissão da propriedade 

entre particulares. A partir de então, passou a ser necessária a transcrição dos 

títulos de domínios nos registros públicos (criando-se os cartórios de registro de 

imóveis)459. Havia aí um impasse quanto à possibilidade de incidir prescrição 

aquisitiva (usucapião) sobre bens públicos (como as terras devolutas). Entretanto, 

prevaleceu o entendimento do Estado como guardião dos bens públicos, e que 

estes são imprescritíveis, só podendo tais terras ser alienadas para fins de interesse 

da coletividade, que no caso refere-se a colonização e o povoamento do solo 

                                                           
459 Como visto, o Código Civil trouxe a presunção de os imóveis levados a registro pertencerem à pessoa 

em cujo nome se os inscreveu ou transcreveu (artigo 859) (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.11). 
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como, previsto pela Lei de 1850. Ainda assim, manteve-se o reconhecimento da 

posse sob a égide do Estado (SILVA, 2008). 

Portanto, para cumprirem as novas exigências e figurarem como proprietários da 

terra da “fazenda de mineração”, os “fazendeiros-mineradores” incluíram no 

registro cartorial as divisas e o tamanho com as mesmas informações do registro 

paroquial feito no período imperial. Ou seja, na prática seguiu com as mesmas 

descrições imprecisas quanto aos limites e diminuiu o tamanho da área que 

constava no requerimento de titularidade feito no período imperial. Ressalte-se 

que, tal como visto, anteriormente, o registro paroquial e o inventário nunca 

haviam sido mencionados nos registros cartoriais anteriores, mas no contexto aqui 

colocado, a menção passava a fazer sentido, ainda que sem os títulos reais ou 

estatais de destacamento das terras do domínio público ao privado.  

Ao mesmo tempo, identificamos no acervo do Fundo dos Terrenos Diamantinos, 

registros de concessão de lavra a João Antônio de Souza Neves460 no distrito de 

Curralinho, que é onde se localiza a fazenda, podendo, portanto, tratar-se de lavra 

naquele imóvel. Tal registro ocorreu após a compra por ele de parte da Fazenda 

Santa Cruz do Gavião. De qualquer forma, ele tornou-se proprietário da “fazenda 

de mineração”, sendo que o subsolo seguia sendo de “domínio” do proprietário do 

solo. Destaque-se que ele já era proprietário de uma empresa mineradora e obteve 

direito de lavra, confirmando, portanto, o interesse na compra da “fazenda de 

mineração”.  

Dessa forma, o registro cartorial do imóvel figurava como “propriedade” da terra 

facultando “prioridade” na exploração mineral do subsolo – ou seja, através dele 

João Antônio de Souza Neves passou a figurar como “proprietário” de parte das 

terras da Fazenda do Gavião, o que lhe garantia prioridade na exploração de 

diamantes. Cabe destacar aqui, que na memória dos mais velhos da Mata dos 

Crioulos, dentre os que dessas terras se apropriaram no século XX, “os Neves” 

foram os que por mais tempo exploraram diamantes na área, o que foi confirmado 

pelos documentos cartoriais. 

 

                                                           
460 APM, TD 28 (fls. 49-50), em 1921, transferência de Nelson Fogg Humphrey para a Companhia 

Mineração Imperial, que foi assinada pelo João Antônio de Souza Neves, como diretor/administrador da 
empresa (em referência à matrícula constante no liv. 5, fls. 240 n. 69 em 1923, encontrada no TD- 21). 
A concessão era no rio Jequitinhonha no distrito de Curralinho.  
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9 - INVENTÁRIO do Espólio de João Antônio de Souza Neves, com sentença proferida 

em 15/03/1924, envolvendo a “Fazenda Santa Cruz do Gavião”: o Juiz de Direito da 

Comarca, Belisário da Cunha Mello, proferiu a sentença de partilha de bens, e o 

escrivão Redelvim Andrade a publicou a sentença, tendo sido inventariante a viúva, 

Felicidade da Conceição Tameirão Neves. A inventariante herdou metade da “Fazenda 

Santa Cruz do Gavião”: “incluídas diversas situações de terras, com denominações 

diferentes, entre essas a denominada Matta dos Creoulos”. Consta que o inventariado 

era proprietário de apenas metade dessa fazenda, que tinha área de aproximadamente 

500 alqueires, onde estavam localizadas as benfeitorias e que continha animais. A 

sentença, porém, não especifica as divisas.   

 

Análise documental: No documento foram mencionados imóveis urbanos, uma casa 

de lapidação de pedras, joias em banco, empresas sediadas em Ribeirão Preto, São 

Paulo, onde residia a família, uma apólice de dívida pública federal, com valor 

considerável, citando o Banco do Brasil e foi a “Fazenda Santa Cruz do Gavião” – 

agora incorporando todos os nomes que o imóvel recebia. Não houve 

especificação de qual era a delimitação/localização dessa “metade” do imóvel, em 

relação a área total, que lhe pertencia, bem como não se precisou seus limites. 

Mas apareceu pela primeira vez a indicação de tamanho da área em alqueires 

(500), como também apareceu e foi incluída, como  parte do imóvel, a “Matta dos 

Creoulos” – agora visível, mas “agregada” à fazenda.   

O inventário também mencionou que Leopoldo Couto Magalhães, o mesmo que 

vendeu a dita fazenda para o inventariado, tinha uma dívida com o mesmo. 

Mencionou, ainda, ter sido efetivada a demarcação judicial da fazenda em questão 

à época. Segundo registrado na sentença, tal demarcação havia sido, pouco antes 

do inventário, contestada em juízo pelo Estado de Minas Gerais, tal como 

descrito: “tendo sido homologada por sentença que transitou em julgado, com 

referência aos confrontantes, mas que o Estado de Minas dizendo-se prejudicado 

com a mesma, se apresentou posteriormente e, como terceiro prejudicado, apelou 

daquela sentença para a Comarca do Tribunal Civil de Relação, que não tomou 

conhecimento de tal recurso; entretanto consta do declarante que essa decisão do 

Tribunal Superior, foi ou vai ser embargada, havendo assim esse litígio único 

sobre os bens”. 
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O juiz autorizou a realização dos cálculos da partilha em 01/02/1924; ressaltou 

que metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião pertencia aos herdeiros do 

inventariado, mas ressaltou que não constava a denominação “Matta dos 

Creoulos” na guia da coletoria apresentada, que era de próprio punho do 

inventariado. Posteriormente, em 07/02/1924, o cartório deu segmento ao 

processo e procedeu ao pagamento do direito de transmissão, mesmo com a 

pendência judicial da fazenda e desconsiderou a observação feita pelo juiz de que 

a Mata dos Crioulos não pertencia à fazenda. No auto de partilha, o patrimônio foi 

dividido entre os 15 herdeiros e a viúva, a qual herdou a fazenda, com a inclusão, 

na descrição final do imóvel, da Mata dos Crioulos. Ou seja, mesmo com as duas 

pendências – discussão judicial pendente sobre a demarcação e inclusão irregular 

da Mata dos Crioulos - a sentença do inventário legitimou a apropriação privada 

dessas terras. 

Análise de contexto: Três aspectos aqui merecem destaque: (i) Por que o herdeiro, 

ou pretenso proprietário, não deixaria clara qual era a sua “metade” da terra?; (ii) 

Onde estava o proprietário da outra “metade”, que nunca apareceu e não separou 

as metades para seguir com sua parte (ou seria porque não a levou a registro)? E 

ainda, por que o cartório nunca questionou essa ausência?; (iii) Se o Estado de 

Minas Gerais estava questionando a propriedade é porque não havia o título de 

origem (mas era possível alienar terras públicas ou reconhecer a posse em terras 

devolutas com limites legais de tamanho, porém isso diminuía a área de domínio, 

ou elevava custos de produção). Tendo essa pendência judicial, por que o juiz 

levou adiante a partilha sem esperar a decisão? Afinal, o caso estava sendo 

discutido judicialmente e a partilha não aguardou a decisão. 

Doravante, ao longo do processo, as imprecisões quanto aos limites e às 

partes/metades nunca discriminadas entre os pretensos proprietários 

permaneceram e as transações foram feitas sem nenhuma preocupação quanto a 

esses dados. Tal lógica de operar o direito fundiário, a nosso ver, reafirma que o 

que estava em questão era manter extenso domínio sobre vasta área de potencial 

mineral. A terra era o meio de domínio da área e o livre acesso ao subsolo sem 

significar, em ambos os casos, custo de produção à mineração na “fazenda de 

mineração”.  

Cabe ressaltar que o tamanho mencionado no registro autodeclaratório por 

Antônio Carlos Magalhães (03x04 léguas) e aquele assumido por João Antônio de 
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Souza Neves (03x2,5 léguas), são bem superiores ao de 500 alqueires constante 

nos documentos. Porém, se esses tamanhos fossem declarados, naquele contexto, 

tanto essa propriedade poderia ser questionada na justiça, tal qual estava correndo, 

como o imposto de terras incidente seria bem superior, o que significava custo de 

produção. Assim, a imprecisão dos limites antigos deram margem para alterações 

de tamanho ou “retificação de área”, ou burla à lei como visto em outros casos 

constatados por outros autores (COSTA, 2017; OLIVEIRA e FARIA, 2009). Na 

situação aqui analisada, tais imprecisões deram margem à u de amplos domínios 

para a exploração mineral.  

Destaque-se que, segundo a documentação, a Mata dos Crioulos estava, no papel, 

cercada pela fazenda, ainda que, segundo os moradores, somente na segunda 

metade do século XX isso tenha se efetivado em termos de cobranças de 

alimentos por parte do “gerente” da fazenda – nunca pelos donos, porque, como 

nos explicou um morador antigo da Mata dos Crioulos, “os donos eram de São 

Paulo, que tiveram aí e eles nunca que preocupava com a gente, eles queriam era 

pedra. Foi gente que eles colocaram aí uma época que pegou a querer exigir coisa 

nossa, das nossas roças. Mas nós não aceitamos”.  

Importante lembrar também que vigorava naquele contexto o “direito pleno” de 

propriedade sobre a terra, não havendo possibilidade de ela ser questionada por 

esses “posseiros”, tornados ”agregados” sem de fato o serem. Eram, pois, sujeitos 

destituídos do direito sobre o solo, que, portanto, não colocavam em risco a 

exploração do seu subsolo.  

Posteriormente, em cartório, foi mantido no registro o acréscimo da Mata dos 

Crioulos, o tamanho de 500 alqueires (do qual herdavam “metade”), e 

acrescentaram os limites descritos desde Antônio Carlos Magalhães (tais limites  

não estavam na sentença). Dessa forma, a apropriação privada dessas terras - com 

imprecisão de limites, imprecisão de qual parte da fazenda era a “metade” 

herdada, com referência de 500 alqueires e a inclusão indevida da Mata dos 

Crioulos - foi legitimada por uma sentença judicial. 

 

10 - TRANSCRIÇÃO no 218, de 17/12/1929, do Livro no 3, fls. 051 a 052: adquirida a 

metade da “Fazenda Santa Cruz do Gavião” por Felicidade da Conceição Tameirão 

Neves, com menção ao Espólio de João Antônio de Souza Neves, tendo por 
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Transmitente a Sentença do Juiz de Direito da Comarca que homologou a partilha de 

bens do finado João Antônio de Souza Neves.  

Tabelião: José Rosa de Mattos.   

Registro anterior: Transcrição no 1.554 de 28/12/1918 do Livro no 4-B, fls. 173. 

 

Análise documental: O registro menciona tamanho aproximado de 500 alqueires, 

repetindo os limites acima mencionados como área total, sem especificar qual era 

a localização da metade que ela herdou do marido. Além disso, acrescentou estar 

incluída, nessas terras, uma fazenda e “diversas situações de terras, com 

denominações diferentes, entre essas a denominada Matta dos Creoulos”.  

Análise de contexto: A documentação cartorial manteve o tamanho de 500 

alqueires, tal como estava no inventário do finado João Antônio de Souza Neves, 

ainda que sua “metade” transmitida em herança fosse de 250 alqueires, ou seja, 

metade do total. Cabe destacar que o uso da unidade de medida em alqueires, ao 

invés de léguas, significava adequar-se a linguagem do século XX. Além disso, o 

registro repetiu os limites totais informados por Antônio Couto Magalhães.  

No contexto legislativo, na década de 1930 (Governo de Getúlio Vargas), 

reconheceu-se, por meio de decreto, a validade dos títulos de domínio expedidos 

pelo Estado no âmbito administrativo, consagrando-se a transcrição. De toda 

forma, foi encerrada a via administrativa como forma de regularização da 

propriedade territorial, que passou a se dar somente por via judicial e o usucapião 

foi reconhecido somente sobre terras privadas (SILVA, 2008)461.  

Assim sendo, os registros paroquiais, os registros cartoriais e os inventários 

expedidos até 1931 foram legitimados como registros de origem (OLIVEIRA e 

FARIAS, 2009). Ou seja, o direito positivo privado se legitimou em detrimento do 

direito costumeiro dos quilombolas que viviam naquelas terras, naquele território. 

Por outro lado, a Constituição Federal de 1934 definiu o reconhecimento da posse 

sob terra pública até 10 hectares, que foi o que seguiu confirmado pela 

Constituição de 1937. Essa Constituição pôs fim ao “domínio pleno” da 

                                                           
461 “Coube ao Governo Provisório assinar, em 1931, o Decreto n. 19.924 que dispunha especificamente 

sobre as terras devolutas e que colocou um ponto final nesta questão, reconhecendo às concessões de 
terras processadas pelo regime anterior, porém, consagrou dali em diante a necessidade da transcrição 
como ato indispensável para a validade dos títulos de terras. O Governo Provisório de Vargas publicou 
também, dois anos depois, em 1933, o decreto n. 22.785, cujo objetivo era vedar o resgate dos 
aforamentos de terrenos pertencentes ao domínio da União que instituíam a proibição do usucapião 
sobre bens públicos” (OLIVEIRA e FARIA, 2009, p.14). 
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propriedade da terra, que desconsiderava os “posseiros”, os quais, agora, 

poderiam requerer seus direitos. No caso analisado, eram os quilombolas da Mata 

dos Crioulos quem efetivamente fazia uso agrícola do solo.  

Como visto, em 1946, a posse sobre terras públicas passou a ser reconhecida em 

áreas de até 25 hectares; em 1967 aumentou para até 100 hectares; em 1988 

reduziu para até 50 hectares. Entretanto, em Minas Gerais, como constatado por 

Costa (2017), chegou-se a se conceder tamanhos maiores do que autorizava a 

Constituição Federal. Em 1948, chegou-se a permitir o reconhecimento de posse 

sobre terras devolutas de qualquer tamanho, bem como diversas prorrogações de 

prazo para a legitimação dos títulos concedidos anteriormente foram dados. A 

legislação estadual também passou a permitir aos ocupantes de terras de 

propriedade do estado (terras devolutas) penhorarem tais terras para a obtenção de 

crédito rural, ou mesmo de outros tipos de financiamento em banco público.  

Em 1949, porém, o Estado de Minas Gerais estabeleceu sobre as terras públicas, 

que não integrassem o patrimônio federal, considerando devolutas aquelas: “que 

estiverem ocupadas por posseiros ou concessionários incursos em comisso por 

não as terem legitimado ou revalidado ou pago o preço e mais despesas de 

concessão, dentro dos prazos e na forma estabelecida por legislação anterior” 

(SILVA, 1999), o que retomou para o Estado a prerrogativa do direito de 

propriedade sobre tais terras e destituiu os posseiros do direito anteriormente 

reconhecido, gerando efeito tanto para o pequeno quanto para o “grande posseiro” 

(“grileiro”).  

Porém, um ano depois, em 1950, um ato inconstitucional (que perdurou até 

1957462), criou mecanismos para viabilizar a transferência de terras públicas para 

o patrimônio privados ao permitir concessões e alienações acima dos limites 

constitucionais para ocupantes que exercessem atividades agrícolas ou industriais. 

Uma questão que se coloca aqui é que, mesmo quando o Estado de Minas Gerais 

deu abertura para reconhecimento de posses de qualquer tamanho sobre as terras 

                                                           
462 A Lei no 618/1950 dispôs sobre concessão de terras devolutas a particulares acima do limite 

constitucional e com autorização da Assembleia Legislativa, e a Lei no 936 /1953 dispôs sobre a 
emissão de apólices com destinação especial e autorizou o Executivo a alienar áreas superiores a 250 
hectares sem a autorização da Assembleia Legislativa para ocupantes que exercessem atividades 
agrícolas ou industriais – ato inconstitucional que perdurou até 1957. Posteriormente, o Decreto no 
6430/1961 trouxe instruções para a alienação de terras devolutas, autorizando a alienação, “ainda que a 
área ultrapasse o limite de 250 (duzentos e cinquenta) hectares, em face da autorização especial contida 
no art. 14 da mencionada lei, atendidos os demais requisitos, inclusive o limite constitucional de 10.000 
hectares” (COSTA, 2017). 
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devolutas e, posteriormente, a alienação de tais terras a preços irrisórios, que, na 

prática, permitiria a regularização das posses, os proprietários da Fazenda Santa 

Cruz não o fizeram. A nosso ver isso tem a ver com a natureza da atividade 

(mineração) e da forma de sua exploração, que não se enquadrava nos critérios 

para fins de alienação, assim como com o objetivo de diminuir custos (tributos 

incidentes sobre terras). 

Do ponto de vista do direito minerário, a partir de 1935, os diamantes foram 

incorporados à legislação minerária nacional463 que entrava em vigor e as jazidas 

em geral, foram, em certa medida, tendo seu domínio nacionalizado464. Além 

disso, a sede municipal de Diamantina deixou de contar com o órgão de 

administração dos terrenos diamantinos. A Constituição de 1934 consagrou a 

separação da propriedade do solo e do subsolo; a de 1946 colocou o proprietário 

do solo como tendo “preferência” de exploração mineral por certo período, não 

mais “domínio”; tendo sido extinto tal direito de “preferência” na Constituição de 

1967. Portanto, se a propriedade do solo não mais garantia a “prioridade” e nem a 

“preferência”, garantia a ausência de custos a possíveis proprietários que 

dificultassem a mineração. Ou seja, continuou tendo papel chave para a 

exploração mineral. 

 

                                                           
463 Segundo Machado Filho (1980). 
464

 Na visão de Barbosa (1994, p669-70): “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”.  
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11 – Cópia de ESCRITURA PÚBLICA no Livro de nº 09 fls. 108-117, de 07/10/1942, 

do 3º Cartório de Ofício de Notas: Tabelião Humberto Moreira da Silva, certificou que 

Felicidade da Conceição Tameirão das Neves; Gabriel de Souza Neves e sua mulher 

Anisia Moreira Neves, proprietários residentes em Diamantina, juntamente com Alberto 

Ortemblad e sua mulher Hero Gonçalves Ortemblad; Galileu G. Couto de Magalhães e 

sua mulher Edith Martins de Magalhães, proprietários; Rodolpho Ortemblad e sua 

mulher Nadir Penteado Ortemblad, proprietários; alguns residentes em São Paulo e 

outros no Rio de Janeiro, representados nesse ato por Amaury Couto de Magalhães, 

conforme procurações lavradas no Rio de janeiro, declararam que “em comunhão, são 

senhores e legítimos possuidores da Fazenda Santa Cruz do Gavião, Gorita, Congonhas 

e Cardoso, situada no distrito de Extração, deste município e comarca de Diamantina, 

com área total de (10.000) dez mil alqueires mineiros, em total, a qual, em sua 

totalidade e de acordo com a sentença proferida nos autos da demarcação judicial do 

mencionado imóvel, que pelo acórdam de 21 de junho de 1924, transitou em julgado”. E 

continuou “imóvel esse que eles possuem os primeiros de sua meiação e compra a 

diversos” e os segundo “por compra e herança”.  

O registro prosseguiu afirmando que, “pela presente escritura e na melhor forma de 

direito, e no intuito de tornar extinta a comunhão existente dividem entre si o imóvel a 

começo descrito e discriminado, sem reposição de espécie alguma por qualquer das 

partes, ficando este dividido em dois blocos, distintos e independentes e iguais a saber: 

um formado pelos possuidores de Antonino Marcello Couto de Magalhães e Filhos, e o 

segundo pelos possuidores dos título de herdeiros de Leopoldo Alberto Couto de 

Magalhães, cabendo a cada um dos dois blocos a metade das terras da fazenda Santa 

Cruz do Gavião, Gorita, Congonhas e Cardoso, e assim fica de hoje em diante 

pertencente a Dona Felicidade da Conceição Tameirão Neves, Gabriel de Souza Neves 

e sua mulher, a gleba que se denominará Fazenda Santa Cruz do Gavião (...) uma área 

mais ou menos de 5.000 alqueires mineiros de 48.400 metros quadrados”. Afirmou 

ainda que a outra metade, denominada “Fazenda da Chapada”, ficou para o segundo 

bloco de proprietários.  

Nesse ponto, acrescentamos que não identificamos registro cartorial de tal imóvel em 

Diamantina/MG. 

 

Análise documental: A “metade” da fazenda (cujas “partes” nunca foram antes 

descritas), que os Neves declararam que possuíam do imóvel agora era declarada 
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como tendo 5.000 alqueires mineiros, ou seja, dez vezes maior do que os 500 

alqueires autodeclarados antes de 1931. As imprecisões iniciais agora tomavam 

“medida” e dimensões 10 vezes maior englobando áreas de potencial mineral, 

sendo referente a quase totalidade do território quilombola.  

Ressalte-se que o referido registro não cita o número do processo que teria 

transitado em julgado, nem os nomes dos juízes que sentenciaram tal demarcação 

judicial e não identificamos nenhum documento, no cartório de registro de 

imóveis de Diamantina, acerca da notificação desse processo. 

Análise de contexto: Segundo os moradores da Mata dos Crioulos, os “Neves”, que 

antes se concentravam nas proximidades da Ponte Acaba Mundo (entrada do 

quilombo), nesse período, avançaram sobre o território da comunidade e 

adentram-no buscando mais jazidas, construindo mais duas casas-fazendas na 

área. Portanto, afirmar limites maiores, por meio cartorial foi uma forma de 

legitimar a territorialização do capital que realizavam. Além disso, a mencionada 

“retificação” pela via judicial, em que pese às irregularidades relativas à 

documentação do imóvel, foi outra forma que se buscou de legitimar a 

apropriação privada dessas terras em dimensões 10 vezes maior.  

Naquele momento (1942), deve-se ter em conta que o direito minerário ainda 

garantia “domínio” ao proprietário do solo sem limite de prazos para o direito de 

pesquisa e de concessão de lavra mineral465, o que veio a se tornar, em 1946, 

como “preferência” por certo período a exploração mineral pelo proprietário do 

solo. Portanto, a propriedade do solo facultava a diminuição dos custos de 

produção da mercadoria diamante, sendo fundamental manter controle sobre 

amplas reservas minerais. Cabe destacar que, no Fundo dos Terrenos 

                                                           
465 Martins (2008, p.73), ao analisar o contexto das terras diamantinas de Minas Gerais, considerou que, 

“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. (...). 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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Diamantinos, localizamos registros466 de outras áreas em nome de Felicidade da 

Conceição Tameirão Neves, que demonstram seu envolvimento com a exploração 

mineral de diamantes. 

 

Considerações acerca das relações sociais de produção na “fazenda de mineração” e 

apropriação da terra na segunda metade do século XX 

 

Antes de prosseguir, duas considerações se fazem necessárias aqui. A primeira é 

que a segunda metade do século XX foi marcada pela “modernização 

conservadora” no campo brasileiro. Houve facilitações concedidas pelos órgãos 

públicos de controle das terras devolutas e públicas (tanto estaduais quanto 

federais, conforme descrito por outros trabalhos e citados anteriormente) para a 

apropriação privada dessas terras (por meio de “retificação”, alienação por preços 

irrisórios, arrendamento ou mesmo emissão de títulos sobre posses com tamanho 

acima do permitido em lei).  

Também foi permitido o uso de cadastros auto declaratórios, que eram feitos junto 

a esses mesmos órgãos, ainda que sem o correspondente título comprobatório de 

propriedade, para o acesso a crédito agrícola com vistas à industrialização do 

campo. Em Minas Gerais, tal processo teve forte entrada no norte e nordeste do 

estado, próximos a Diamantina e entorno, para a produção de eucalipto (após o 

desmatamento do Cerrado), destinada, sobremaneira, a alimentação das 

siderurgias de ferro instaladas no leste do estado. 

O segundo aspecto diz respeito às relações sociais de produção minerária do 

diamante na segunda metade do século XX.  Conforme descrito por Machado 

Filho (1980), a partir do fim da escravidão foi sendo construída uma lógica de 

pagamento ao trabalhador sobre a “apuração” das pedras – o que identificamos 

ainda presente na atualidade. Trata-se de uma “parceria” entre o capitalista (o 

“dono do serviço”) e os trabalhadores, em que o pagamento pelo trabalho é feito 

por meio de uma percentagem do que for apurado (em havendo apuração). O 

capitalista assume a alimentação dos trabalhadores e os custos relativos aos 

equipamentos, que, desde a segunda metade do século XX, significa de bombas a 

diesel até tratores. 

                                                           
466 APM, TD 26 e 28. 
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Na prática, trata-se de uma contratação feita “de boca”, ou seja, de maneira 

informal e não regulada por leis trabalhistas. Um argumento muito utilizado é o de 

que, na exploração de diamantes, assume-se um risco, que é o de se encontrar, ou 

não, o “veio bom”, de forma que os trabalhadores também assumem o risco, mas 

não os custos de produção. Além disso, como visto nas seções anteriores deste 

trabalho, o capitalista tem que pagar renda ao proprietário/posseiro do solo, ou 

indenizá-lo, assim como ao detentor da concessão do subsolo, caso não seja ele 

próprio num caso e/ou no outro.  

Dessa forma, a propriedade da terra continuou, e continua, tendo papel chave para 

viabilizar a exploração mineral, ou, como apontou Marx acerca da mineração no 

âmbito do modo capitalista de produção467, a propriedade da terra pode ser “uma 

barreira que a propriedade fundiária representa para o investimento irrentável de 

capital em solo inculto”. Ou seja, a propriedade fundiária passou a condicionar o 

pagamento de renda, o que se tornou uma exigência para uso desses terrenos para 

a mineração, elevando os custos de produção e podendo significar impedimento se 

o proprietário do solo não estiver de acordo.  

Segundo Marx, poderiam ocorrer situações em que esses solos se tornassem 

impossíveis de serem minerados por outros que não o próprio proprietário 

fundiário em troca do lucro normal a partir de seu capital investido. Isso tornaria o 

preço da mercadoria “não só acima de seu preço de produção, mas também acima 

de seu valor” (Idem, p.239), o que criaria um preço de monopólio dessa 

mercadoria que permitiria o pagamento de renda, e, consequentemente, a 

incorporação de novas terras. Tal realidade faz sentido a partir do momento que, 

no Brasil, a terra se tornou propriedade privada e houve o fim da escravidão. 

Outro mecanismo apontado por Marx na formação de preços dos minerais diz 

respeito ao fato de ser “determinado pela ânsia de comprar e pela capacidade de 

pagar dos compradores, independente do preço determinado pelo preço geral, bem 

como do determinado pelo valor dos produtos” (Idem, p. 239). Isso remuneraria, 

então, o valor de produção, o que significa não ter custo de renda da terra a 

proprietários fundiários; ou seja, o acesso direto às jazidas diminui o custo de 

produção. De toda forma, novamente tem-se o papel do monopólio dos recursos, 

e, no caso dos diamantes, como não existem somente as jazidas brasileiras, a 

                                                           
467 O Capital, vol. 5, cap. XLVI. 
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concorrência, especialmente a africanas, define os preços internacionais desde o 

período colonial.  

Portanto, o acesso livre às jazidas é de fundamental importância para os 

capitalistas mineradores, o que se viabiliza pela propriedade da terra que contém 

jazidas em seu subsolo, para garantir maior lucro. Nesse sentido, o direito de 

propriedade da terra passou a incidir nos interesses minerários, e vice-versa numa 

relação dialética solo-subsolo, e forjou a “fazendas de mineração” como no caso 

da Fazenda Santa Cruz do Gavião, originou uma “propriedade” sem título de 

origem.  

Cabe lembrar que a oligarquia da mineração, como vimos, formou-se pela 

acumulação de riquezas através da exploração direta das jazidas diamantíferas 

seguida do arrendamento de escravos no período colonial (quando estava em 

vigor o regime de concessão de datas); apropriou-se das lavras em um curto 

período do Império, e voltou a se valer das concessões, ainda em bases 

escravistas; e na República, teve início a exploração do trabalhador não 

assalariado (o trabalhador garimpeiro/mineiro que assume também os “riscos do 

negócio”468). Além disso, o direito de concessão tornou-se também um meio para 

a especulação, no caso, especulação minerária. 

Ressalte-se que, na mineração de diamantes, houve um momento de 

superprodução no século XVIII, seguido de crise e estagnação no século XIX. No 

final da década de 1980, além de nova queda na produção de diamantes, as pautas 

ambientais impuseram-se, impactando a atividade daí por diante. De toda forma, 

com fases de maior ou menor exploração, a extração de diamantes nunca deixou 

de ser realizada nessa área de Minas Gerais (BORSAGLI e MEDEIROS, 2014), 

permanecendo nas terras diamantinas até os dias atuais. Isso tem relação direta 

com a maior ou menor abertura de “serviços” nas “fazendas de mineração” ou 

outras formas de mineração de diamantes existentes na área. Há ainda empresas 

de mineração em bases industriais de outros minerais (manganês, pedras para 

construção civil, entre outros) (IBGE, 2010).  

                                                           
468 Na segunda metade do século XX, Machado Filho (1980) considerou que havia “latifundiários dos 

lotes” (direitos minerários), que engoliam “os pequenos proprietários” de lotes, ficando cada vez mais 
difícil para os “faiscadores”, por exemplo. Ele identificou a ocorrência de especulações nos percentuais 
da produção que eram exigidos pelos “proprietários” do direito minerário, além de subordinarem os 
trabalhadores/mineradores, com contratos “de boca”, o que permitia, por exemplo, que tais 
“proprietários”, ao verem uma lavra/lote ter sua produção elevada, suspendessem o “serviço”, 
dispensando a todos os trabalhadores sem explicação ou responsabilidade alguma.  
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12 – TRANSCRIÇÕES no 19.633, de 17/05/1972; no 19.634, de 17/05/1972; no 19.635, 

de 18/05/1972; no 19.636, de 18/05/1972; no 19.637, de 18/05/1972; e no 19.638, de 

18/05/1972 do Livro no 3-U, fls. 18 a 20: todas essas transcrições referem-se à sucessão 

da “metade” da “Fazenda Santa Cruz do Gavião” pelos herdeiros da transmitente  e 

constam do formal de partilha do inventário de Felicidade da Conceição Tameirão 

Neves, havida pela inventariada na partilha de bens deixados por seu marido João 

Antônio de Souza Neves. 

Tabeliã: Anísia Moreira Neves 

Registro Anterior: Transcrição no 218, de 17/12/1929, do Livro no 3, fls. 051 a 052. 

A metade da fazenda que pertenceu à viúva foi adquirida pelos seguintes herdeiros: 

Maria Odilia Neves e Maria Abigail Neves (no 19.633); Augusto de Souza Neves, 

casado; Maria José Neves Leão, viúva; Maria Augusta Neves de Souza, viúva; Paulo de 

Souza Neves, casado; Maria Nazareth Neves de Andrade, casada com Faustino Orlando 

de Andrade; Maria Margarida Neves Durães, casada com Emílio Durães; Maria Edneia 

Neves dos Santos, casada com José Roberto dos Santos; Maria Nilda Neves Seabra, 

casada com Pedro Paulo Seabra; Armando Antônio Vilela Neves, casado; Maria Lucy 

Neves Coelho, casada com Elpídio Coelho (no 19.634 );  Almir Neves Pereira da Silva, 

casado; Eunice Cesar Dellizotti, casada com Antônio Dellizoti; Lúcia Cesar Uszogi, 

casada com Miklos Uszogi; Maria Inês Cesar jardim, casada com Gilberto Estevam 

Campos Jardim; José Antônio Neves Cesar, solteiro, maior; Neusa Maria Cesar de 

Souza, casada com Vicente de Paulo Souza; filhos da falecida, herdeira, Maria da 

Conceição Neves Cesar (no 19.635); Anísia Moreira Neves, viúva do falecido herdeiro 

Gabriel de Souza Neves (no 19.636); Gilberto Moreira Neves, casado; Breno Moreira 

Neves, casado, Clarice Moreira Neves, solteira, maior; Gilda Moreira Cesar, casada 

com Joubert Cesar; Valdete Moreira Neves Santos, casada com Jorge Tadeu Lopes 

Santos; filhos do falecido Gabriel de Souza Neves (no 19.637); Dirce Neves Ribeiro, 

casada com José Carlos Ribeiro; Dulce Neves Mazzeto, casada com Ticiano Mazzeto, e 

Dora Neves Mazzeto, casada com Júlio Cesar Mazzeto, filhos do falecido herdeiro 

Salvador Souza Neves.  

Ressalte-se que na coluna de averbação dessas transcrições, conta informação de que  as 

partes da Fazenda Santa Cruz do Gavião foram vendidas a Henrique Checchia e outros. 
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Análise documental: As transcrições mencionaram que o móvel legado corresponde 

a metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião, com tamanho de aproximadamente 

500 alqueires, incluindo benfeitorias e a Mata dos Crioulos. O registro cita como 

divisas serras, sem nada especificar quanto a delimitações precisas ou 

confrontantes e tampouco informa qual era a metade da fazenda a que 

correspondia a todos os herdeiros, nem mesmo qual era a parte que cabia a cada 

herdeiro. Portanto, a “medição” feita em 1942 ainda não havia sido incorporada 

no registro cartorial. 

 

13 - Cópia da ESCRITURA PÚBLICA de compra e venda de 12/01/1973, do Cartório 

do 1o Ofício, por meio do qual Henrique Checchia, Salvador Checchia e João Bianchi 

compram parte da metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião, de aproximadamente, 500 

alqueires, de: Maria Augusta Neves de Souza, Maria Odilia Neves; Maria Abigail 

Neves, Espólio de Augusto Souza Neves, Maria Nilda Seabra e seu marido Pedro Paulo 

Seabra, Maria Lucy Neves Coelho e seu marido Elpídio Rodrigues Coelho, Armando 

Antônio Vilela Neves e sua mulher Mariana Siqueira Neves, Paulo de Souza Neves e 

sua mulher Christalina Moreira de Souza Neves, Maria Nazareth Neves Andrade e seu 

marido Faustino Orlando de Andrade, Maria Margarida Neves Durães e seu marido 

Emilio Durães, Maria Edenia Neves dos Santos e seu marido José Roberto dos Santos, 

Almir Neves Pereira da Silva e sua mulher Dalva Fraga Nascimento Pereira da Silva, 

Lúcia Cesar Uszogi e seu marido Miklos Uszogi, Eunice Cesar Dellizotti e seu marido 

Antônio Dellizotti, Maria lnês Cesar. Jardim e seu marido Gilberto Estevam Campos 

Jardim, Neusa Maria Cesar de Souza, Dirce Neves Ribeiro e seu marido José Carlos 

Ribeiro, Maria Luiza Zerbini Neves, Dulce Neves Mazzetto e seu marido Ticiano 

Mazzetto, Dora Neves Mazzetto e seu marido Júlio Cesar Mazzetto, Anísia Moreira 

Neves, Gilda Moreira Cesar e seu marido Joubert José Cesar, Valdete Moreira Neves e 

seu marido Jorge Tadeu Lopes Santos, Clarice Moreira Lemos e seu marido Ercy Carlos 

Lemos, Gilberto Moreira Neves, Terezinha Theiss Neves, Breno Moreira Neves e sua 

mulher Vânia Maria Neves, Rubens Leão e sua mulher Olga Ribas Leão, Delson 

Antônio Leão e sua mulher Marli Pantuzzo Leão, Walter Nemizio Leão, Zulma Marila 

Leão Martine e seu marido Fernando José Martine, Ives Roberto Neves Leão 

representando sua falecida mãe Maria José Neves Leão, e José Antônio Neves Cesar. 

Tabeliã: Maria Souto de Souza  
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Registro anterior: Transcrições no 19.633, de 17/05/1972; no 19.634, de 17/05/1972; no 

19.635, de 18/05/1972; no 19.636, de 18/05/1972; no 19., de 18/05/1972; e no 19.638, de 

18/05/1972, do Livro no 3-U, fls. 18 a 20.  

 

Análise documental: Nessa escritura, pela primeira vez, todos os limites são 

detalhados com ângulos em medição, feita por trabalho topográfico, mantendo 

como divisas e confrontantes os dados tal qual descritos por Antônio Carlos 

Magalhães e incluiu a Mata dos Crioulos. O registro mencionou ter tido venda e 

compra de “metade” da Fazenda Santa Cruz do Gavião de seus herdeiros (à 

exceção de um), sem detalhar qual a parte comprada e qual a não vendida do tal 

herdeiro, portanto, permaneceu a imprecisão de divisões internas.  

A grande questão aqui foi a de terem mencionado que compraram a área com 

tamanho de aproximadamente 500 alqueires, incluindo benfeitorias, mas 

afirmaram que ela foi “posteriormente retificada no INCRA para 23.195,50 

hectares cadastrada sob o no 360600204567”.  

Como, ainda na escritura, mencionaram que o alqueire considerado era de 4,84 

hectares, os 500 alqueires corresponderiam a 24.200 hectares, tendo sido 

registrado 23.195,50. E embora, conste que, parte da fazenda não estava na venda, 

mantida como parte de herdeiros, a escritura seguinte os coloca como 

proprietários de “metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião”, sem descontar essa 

tal parte dos herdeiros, nem precisar qual era essa metade, mantendo toda a área 

descrita por Antônio Carlos Magalhães. A escritura menciona ainda que o imóvel 

fazia divisa com a Fazenda Chapada, mas não existe documento desse imóvel em 

Diamantina. 

Dessa forma, Henrique Checchia, Salvador Checchia e João Bianchi, todos 

residentes de São Paulo, compram parte da metade da Fazenda Santa Cruz do 

Gavião de 500 alqueires, dividindo-a respectivamente em 40%, 20% e 40%. 

Análise de contexto: Ao fazê-lo, eles se valeram da dita “medição” declarada em 

1942, que aumentou a área em 10 vezes o tamanho do imóvel (de 500 para 5.000 

alqueires), uma vez que disseram ter sido “retificado” o tamanho. Na prática, a 

“retificação” foi registrada em cartório, sem referência ao número do processo 

judicial que teria legitimado tal “medição”, e apresentada ao INCRA que a 

aceitou, visto que emitiu número de cadastro.  
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Destaca-se que a lei minerária vigente era regida pela Constituição de 1967, que 

substituiu a “preferência” do proprietário do solo por “prioridade” na 

exploração469, ou seja, a propriedade da terra seguia sendo importante para ter 

controle da área adquirida por novos “proprietários”. Ainda assim, mesmo com as 

facilitações para as transferências das terras públicas ao patrimônio privado 

levado a cabo pela Fundação Rural Mineira, a fazenda em questão não foi titulada 

por este órgão.  

De toda forma, em todos os posteriores registros cartoriais do imóvel, doravante, 

os limites são mantidos de forma detalhada da área total sem menção a divisões 

internas, sempre incluída a Mata dos Crioulos e sempre tendo como referência 

que se trata de metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião.  

 

14 - TRANSCRIÇÃO no 20.041, de 19/01/1973, Livro 3-U, fls 157 a 160 – certificou 

que a “Fazenda Santa Cruz do Gavião”, situada no distrito de “Extração” [como 

também é conhecido “Curralinho”], com “área de aproximada de 500 alqueires 

(posteriormente retificada no INCRA para 23.195,50 hectares”, incluída a “Matas ou 

Mata dos Crioulos”, sendo as divisas da fazenda, de acordo  com “ a escritura de divisão 

amigável de 07 de outubro de 1942”, com detalhamento das divisas que “abrange uma 

área de maios menos 5.000 alqueires mineiros”, assim como dentro das divisas está 

compreendida a propriedade pertencente “aos herdeiros de Gabriel de Souza Neves e 

que não constitui objeto da presente venda”. Além disso, conta no do “Cadastro no 

INCRA – 340600204567 – área total 23.195,5 área explorável 12.558,8 – módulo 90 – 

No de módulos 139,54 – fração mínima de parcelamento 166,2. Latifúndio p/ 

                                                           
469 Conforme apontado por Barbosa (1994, p.70): “A Constituição de 1967 (...) extinguiu o direito de 

preferência do proprietário do solo e criou uma compensação, em favor deste equivalente a 10% do 
imposto incidente sobre a exploração mineral (o IUM - Imposto Único sobre Minerais). A preferência 
foi substituída pela prioridade que passou a ser o critério predominante para a concessão de direitos 
minerais. A prioridade é entendida como sendo a precedência de registro da jazida no protocolo do 
órgão responsável pela emissão dos títulos minerários: o DNPM - Departamento Nacional da Produção 
Mineral. É o lado romântico da mineração: a jazida pertence a quem primeiro a registra. O regime de 
prioridade tem uma exceção: é quando, em certos casos, as jazidas são oferecidas ao público pelo 
Governo mediante concorrência. Nessa hipótese, os requerimentos disputam entre si em condições de 
igualdade, vencendo o proponente que, a critério do Governo, melhor atender aos interesses do setor 
mineral. No interregno entre as Constituições de 1946 e 1967, ocorreram duas importantes alterações na 
legislação mineral: a primeira, estabelecendo o monopólio estatal para a pesquisa, lavra, refino e 
transporte de petróleo, e a segunda, estendendo esse monopólio para os minérios nucleares. Um mês 
após a promulgação da Carta Política de 1967, foi editado o Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227, 
de 28.02.67), que ainda se encontra em vigor”. Essa legislação sofreu alterações por medidas 
provisórias editadas pelo governo Michel Temer, extinguindo o DNPM, criando a Agência Nacional de 
Mineração e estabelecendo novas regras para os royalties da mineração (GONÇALVES et al, 2018). 
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exploração”, sendo o adquirente Henrique Checcia, Salvador Checcia e João Bianchi – 

todos brasileiros, “industriais, residentes e domiciliados em São Paulo”.  

Transmitentes: Maria Augusta Neves de Souza, Maria Odilia Neves; Maria Abigail 

Neves, Espólio de Augusto Souza Neves, Maria Nilda Seabra e seu marido Pedro Paulo 

Seabra, Maria Lucy Neves Coelho e seu marido Elpídio Rodrigues Coelho, Armando 

Antônio Vilela Neves e sua mulher Mariana Siqueira Neves, Paulo de Souza Neves e 

sua mulher Christalina Moreira de Souza Neves, Maria Nazareth Neves Andrade e seu 

marido Faustino Orlando de Andrade, Maria Margarida Neves Durães e seu marido 

Emilio Durães, Maria Edenia Neves dos Santos e seu marido José Roberto dos Santos, 

Almir Neves Pereira da Silva e sua mulher Dalva Fraga Nascimento Pereira da Silva, 

Lúcia Cesar Uszogi e seu marido Miklos Uszogi, Eunice Cesar Dellizotti e seu marido 

Antônio Dellizotti, Maria lnês Cesar Jardim e seu marido Gilberto Estevam Campos 

Jardim, Neusa Maria Cesar de Souza, Dirce Neves Ribeiro e seu marido José Carlos 

Ribeiro, Maria Luiza Zerbini Neves, Dulce Neves Mazzetto e seu marido Ticiano 

Mazzetto, Dora Neves Mazzetto e seu marido Júlio Cesar Mazzetto, Anísia Moreira 

Neves, Gilda Moreira Cesar e seu marido Joubert José Cesar, Valdete Moreira Neves e 

seu marido Jorge Tadeu Lopes Santos, Clarice Moreira Lemos e seu marido Ercy Carlos 

Lemos, Gilberto Moreira Neves, Terezinha Theiss Neves, Breno Moreira Neves e sua 

mulher Vania Maria Neves, Rubens Leão e sua mulher Olga Ribas Leão, Delson 

Antônio Leão e sua mulher Marli Pantuzzo Leão, Walter Nemizio Leão, Zulma Marila 

Leão Martine e seu marido Fernando José Martine, Ives Roberto Neves Leão 

representando sua falecida mãe Maria José Neves Leão, e José Antônio Neves Cesar. 

Tabelião: Anisia Moreira Neves. 

Registros anteriores: Transcrições: no 19.633, de 17/05/1972; no 19.634, de 17/05/1972; 

no 19.635, de 18/05/1972; no 19.636, de 18/05/1972; no 19.637, de 18/05/1972; e no 

19.638, de 18/05/1972, do Livro no 3-U, fls. 18 a 20. 

 

Análise documental: O cartório de registro de imóveis incorporou a “retificação” 

considerada a partir da “medição” de 1942, ou seja, legitimou esse ato por via 

cartorial. Chamou atenção que a Tabeliã tem exatamente o mesmo nome da 

esposa de um dos herdeiros, Gabriel de Souza Neves (conforme documentação do 

item 11 anteriormente relatado), ou seja, havia relações de parentesco entre os 

“proprietários” do imóvel e o oficial de registros.  
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Análise de contexto: Esse período ocorreu em plena ditadura, quando, na memória 

dos moradores, seus familiares tiveram que recorrer a posse para garantir 

permanência em suas terras ancestrais. Como visto, a Mata dos Crioulos foi 

incluída no registro cartorial desde os proprietários anteriores da “fazenda de 

mineração” (em 1930), os quais avançaram sobre suas terras, tornando-os seus 

“agregados”, que, segundo relatam, ao julgo de algum “gerente” da fazenda eram 

violentados e obrigados a “pagar a meia” da produção (ao gerente).  

Assim buscaram-se defender como “posseiros”, se valendo do Estatuto da 

Terra470, lei que constituiu um marco nas relações sociais de produção ao 

reconhecer o direito de posse no interior dos latifúndios, e, ao mesmo tempo levou 

à expulsão de muitos agregados pelos fazendeiros, como demonstrou Moura 

(1988b). No caso sob análise, como não era exatamente a terra o interesse de tais 

“fazendeiros garimpeiros”, as famílias não foram expulsas e resistiram ao 

oportunismo dos capatazes471.  

 

15 – Cópia da ESCRITURA PÚBLICA de compra e venda de 15/12/1989, em que 

Henrique Checchia, casado com Luiza Bianco Checchia, e Salvador Checchia, casado 

com Mari Cristina DÁurea Checchia, vendem 60% da metade da Fazenda Santa Cruz 

do Gavião para Manuel Correia dos Reis (residente em São Paulo, capital), “livre e 

desembaraçado de ônus, impostos, taxas, inclusive de hipotecas mesmo legais 

convencionais”. A escritura refere-se ao imóvel como tendo área de aproximadamente 

500 alqueires, posteriormente retificada no INCRA para 23.195,50 hectares (cadastro n. 

360600204567), e incluiu a descrição geral dos limites e também a Mata dos Crioulos.  

Tabelião: Bel. José Carlos de Arruda Botelho. 

                                                           
470 Essa lei regulou “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 

execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola”, ou seja, a propriedade privada da terra 
passou a ser submetida ao cumprimento de sua função social. 

471 Com a promulgação da nova Constituição do Estado de Minas Gerais, em 1967, a legislação de terras 
do Estado foi adequada à legislação federal, inclusive incorporando a função social da propriedade. 
Assim, os artigos 213 e 214 limitaram as concessões de terras públicas até 250 hectares, e asseguraram 
a legitimação de posse e a preferência de aquisição de terras públicas até 100 (cem) hectares, nos termos 
da lei federal, àqueles que as tornarem produtivas com seu trabalho e de sua família. Por outro lado, na 
década de 1970, a Fundação Rural Mineira passou a agir diretamente na legitimação de terras públicas 
no estado. O prazo dado para a regularização fundiária do posseiro naquele momento era de apenas um 
ano, em que o requerente deveria assumir o custo por hectare. Na prática, o que ocorreu, como 
descreveu Costa (2017), foi um verdadeiro “assalto” às terras públicas mineiras, seja pela venda a 
preços irrisórios alegando baixa aptidão agrícola, seja por legitimação de registros cartoriais com 
tamanho aumentado pela “grilagem” cartorial, o que foi legitimado pelo Estado, num contexto de 
incentivos fiscais para o setor das empresas monocultoras de eucalipto e continuidade do prazo de 
prorrogação de titulação de terras devolutas.  
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Análise documental: O documento afirma que os limites, em seguida detalhados, 

segue a “Escritura amigável de 07 de outubro de 1942, lavrada pelo tabelião do 3º 

Ofício da Comarca de Diamantina as fls. 108v/117 do livro 9, assim se 

descrevem, constituindo o bloco pertencente a dona Felicidade da Conceição 

Tameirão Neves, Gabriel de Souza Neves e sua mulher”. A partir daí, reproduz a 

mesma descrição detalhada do perímetro da área aumentada em 10 vezes, 

seguindo os limites naturais descritos por Antônio Carlos de Magalhães em 

meados do século XIX. 

Menciona ainda, que para o exercício de 1988, o INCRA lançou esse imóvel pelo 

nº 411.078.018.406-4, especificado como Santa Cruz do Gavião, com 23.195,5 

hectares, em Diamantina, dos quais 60% desse total, e não de sua metade, passou 

à propriedade de Manuel Correia dos Reis (13.917,3 hectares). Afirma que toda a 

documentação está devidamente organizada e correta no cartório de registro de 

imóveis de Diamantina, em que os vendedores teriam 60% de 23.195,5 hectares. 

Acrescentou ainda que, “não sendo os vendedores empregadores nem produtores 

rurais, não estão incursos nas restrições e exigências constantes na legislação do 

IAPAS em vigor”.  

Análise de contexto: Segundo os moradores da Mata dos Crioulos, não havia 

atividade rural na “fazenda de mineração”, mas que “os Neves”, “o tal Salvador” e 

o “seu Manuel” exploraram mineração na área desta “fazenda”. 

Em 1989, quando se deu essa alienação de parte do imóvel, eram outros o 

contexto político e minerário, com o fim da ditadura e a edição de uma nova 

Constituição Federal, de 1988, o que tornou o subsolo propriedade da União, 

autorizando sua exploração sob a forma de concessão472, e reafirmou o Estatuto da 

Terra.  

                                                           
472 A Constituição Federal de 1988 consagrou a propriedade da União sobre as jazidas, em lavra ou não, e 

demais recursos minerais, garantindo, no entanto, ao minerador, a propriedade sobre os resultados da 
lavra. Foi mantido o princípio da separação das duas propriedades: a do solo e a do subsolo, e 
assegurada participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Essa participação vem sendo 
concedida desde a Constituição de 1967, quando o proprietário perdeu o direito de “preferência” 
garantido em Constituições anteriores e representa uma forma de compensação, mais pelos transtornos 
provocados pelo minerador do que pela própria extração do minério, já que a jazida pertence à União. 
Essa forma de participação também foi criada com o intuito de evitar conflitos de interesses entre o 
minerador e o proprietário do solo. A CF 1988 contém ainda um dispositivo que estabelece prazo 
determinado (fixado em lei ordinária) para a pesquisa, mantendo o prazo indeterminado para a lavra, e 
estabeleceu novas exigências ambientais (BARBOSA, 1994).  
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Em Minas Gerais, também foi editada uma nova Constituição Estadual, com a  

aprovação da Lei no 1.1020, de 08/01/1993, que dispôs sobre as terras públicas e 

devolutas estaduais, reafirmou a definição de terras devolutas feita pela Lei de 

Terras de 1850, como também legitimou a posse em terra devoluta cuja área não 

excedesse 250 hectares e cujo possuidor, tendo-a como principal fonte de renda, a 

tivesse tornado produtiva com o seu trabalho e o de sua família. 

Segundo os moradores da Mata dos Crioulos, o novo proprietário, “Seu Manuel” 

abriu, dentro do território quilombola, estradas que até então não existiam, 

colocou pontes sobre riachos e abriu novos “serviços” de garimpo, com uso de 

bombas e oferta de trabalho em “percentagem”. Pouco tempo depois, quando o 

restante das jazidas se esgotou, os moradores não tiveram mais notícias do 

“proprietário”, que desativou as atividades da “fazenda de mineração”.  

 

16 – MATRÍCULA no 9.998, de 05/02/1990: Henrique Checchia, casado com Luiza 

Bianco Checchia, e Salvador Checchia, casado com Mari Cristina DÁurea Checchia, 

vendem 60% da metade da Fazenda Santa Cruz do Gavião, de aproximadamente, 500 

alqueires, para Manuel Correia dos Reis (residente em São Paulo capital).,  

Tabelião: Bel. Carlos Eduardo Cesar 

Registro anterior: Transcrição no 20.041, de 19/01/1973 - Livro 3-U, fls 157 a 160. 

 

Análise documental: O documento em que Henrique Checcia e Salvador Checcia 

vendem sua parte para Manuel Correia Reis, mantém a descrição geral e detalhada 

dos limites, mas não menciona a “retificação” de área, nem seu “novo” tamanho 

de 5.000 alqueires. Nenhuma matrícula do INCRA foi citada. MO documento 
                                                                                                                                                                          
Segundo o DNPM (órgão extinto em 2017), o Código Mineral de 1967, portarias correlatas e alterações 
legislativas de 2016: “nos regimes de autorização e concessão o título ficará adstrito às seguintes áreas 
máximas: I – 2.000 (dois mil) hectares para a) substâncias minerais metálicas; b) substâncias minerais 
fertilizantes; c) carvão; d) diamante; e) rochas betuminosas e pirobetuminosas; f) turfa; e g) sal-gema”. 
Além de passar a definir prazos para a etapa de pesquisa (2 a3 anos), que deveria ser realizada com 
autorização “amigável” do proprietário do solo ou através de acordo judicial, as rendas e indenizações 
devidas por conta dos trabalhos de pesquisa, bem como as movimentações, devem ser informadas ao 
órgão com relatórios e taxas anuais por hectare. Para a exploração de lavra, também são exigidos 
relatórios e taxas anuais, bem como pagamento de participação ao proprietário do solo e de CFEM 
(Contribuição Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais) ao Estado. Porém, ainda que a CF de 
1988 tenha definido prazo de 01 ano para títulos concedidos inativos ficarem sem efeito, tal procedimento 
não foi regulamentado, levando a contradições na atução do DNPM (por meio de portarias e sem 
definição de prazo para concessões). O direito de requerer a lavra, o requerimento de lavra e o título de 
lavra poderão ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais 
exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no órgão 
de Estado responsável (atualmente a Agência Nacional de Mineração). (Disponível em 
https://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/Guia/Guia_2.htm, acesso em maio de 2019). 
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mantém a Mata dos Crioulos e não especifica a localização dos 60% da metade 

comprada no interior da área total, mantendo a mesma descrição padrão. Ao final, 

afirma que o imóvel “constante da presente matrícula, indiviso, está encravada e 

em comum, uma área de 103 alqueires, mais ou mesmo, objeto da matrícula no 

5.645 do Livro 02 deste cartório”, de Diamantina. Ou seja, neste caso, o cartório, 

em 1990, volta a mencionar o tamanho de 500 alqueires, não adotando a alegada  

“retificação” anterior. 

Análise de contexto: Segundo os moradores, no final dos anos 1990 as explorações 

minerárias haviam cessado na área da fazenda. Cabe destacar que, mesmo com as 

entradas desses sujeitos no quilombo, os quilombolas sempre consideraram que se 

tratava de uma antiga “fazenda de mineração”, com ditos “donos” que na prática 

eram oportunistas em busca de pedras, cuja “propriedade” restringia-se à área 

onde está localizado o casarão. Eles não os reconhecem como moradores que 

usaram tais terras para cultivar, criar ou ali viver com sua família. 

Nesse período, em que a Constituição Federal vigente reafirmava não somente o 

direito de posse, como também o direito de indígenas e de quilombolas, a agenda 

ambiental adentrou a área, com a criação de parques naturais. Na área em questão, 

foram implantados dois parques estaduais e uma APA, todos sobrepostos ao 

território quilombola. A área da Fazenda Santa Cruz, por sua vez, está dentro da 

APA e do quilombo, mas fora dos limites dosparques. 

 

17 - AV-3 no 9.998, de 29/12/2003 - BLOQUEIO de 300 hectares, Arrolamento de Bens 

(Manuel Correia dos Reis) - Processo no 10620.001204.2003-75 firmado pela chefe 

SACAT - SIPE 12.889, Vera Lúcia Santos Fernandes, da Delegacia da Receita Federal 

em Curvelo/MG. 

 

18 - AV-4 no 9.998, de 15/12/2005 - BLOQUEIO de 1.152 hectares, Arrolamento de 

Bens (Manuel Correia dos Reis) - Processo no 10620.000862.2005-10 firmado pelo 

Delegado da Receita Federal Antônio Carlos Alves Vasconcelos, da Delegacia da 

Receita Federal em Curvelo/MG. 

 

19 - Dentro da área da MATRÍCULA no 9.998, de 05/02/1990, Livro 2 - área de 500 

alqueires (4,84 hectares x 500 = 2.420 hectares) INDIVISO, ESTÁ ENCRAVADA E 
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EM COMUM, uma área de 103 alqueires, mais ou menos, objeto da Matrícula no 5.646 

do Livro 2. 

 

20 - Cópia de CONTRATO PARTICULAR de Compromisso de Compra e Venda e 

Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Rural e Outras Avenças, em 20/01/2008, o 

Espólio de Manuel Correia dos Reis (Lourdes Duarte dos Reis, esposa; e os herdeiros 

Bernadete Duarte dos Reis Corregiari e seu marido Herivelto Corregiari; Guilherme 

Duarte dos Reis e sua mulher Rosana Chistofani dos Reis; Rogerio Duarte dos Reis e 

sua mulher Sandra Regina Vieira dos Reis; Selma Duarte dos Reis Rancan e seu marido 

Marcio Rancan; e João Bianco, também assinava como Joao Bianchi, e sua esposa 

Elaine Hezne Bianco) venderam para Marciano de Paulo Marques e Alexandre Berquq 

Dias a parte do imóvel (60% de 500 alqueires), onde consta a área de 23.200,00 

hectares.  

Há, na Cláusula 4 - Parágrafo Quarto, a informação de que, por erro ou equívoco, 

constou da Matrícula área total de 500 alqueires; porém, pela descrição das divisas do 

imóvel e pela Ação de Demarcação promovida pelos proprietários anteriores, o imóvel 

tem 5.000 alqueires. 

 

Análise documental: Não foi identificado nenhum registro cartorial a esse respeito, 

portanto a venda não se efetivou.  

Análise de contexto: Essa transação referia-se à tentativa de implantação do projeto 

de compensação ambiental intitulado “Sertões do Ivituruy”, que não se 

concretizou. Desde então, funcionários do IEF-MG passaram a ocupar a casa da 

fazenda, sem, no entanto, o órgão estadual ter apresentado documento de cessão 

de uso pelos “proprietários” que constam da matrícula do imóvel. O IEF-MG 

tentou, pouco tempo depois, aumentar a área dos parques estaduais, 

especificamente o PE do Rio Preto englobaria a fazenda, hoje fora dos seus 

limites. O processo foi suspenso após a recomendação conjunta dos Ministérios 

Públicos Federal e Estadual de que fosse aguardada a titulação do Quilombo Mata 

dos Crioulos, reconhecido oficialmente em 2011 pelo governo federal. 

 

21 - JOÃO BIANCO, que também assinava como JOAO BIANCHI, tem os seguintes 

dados: RG no 1.918.756 e CPF no 010.903.728, brasileiro, industrial residente na Rua 

Turmalina, no 175, apto 54, em São Paulo/SP. 
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Análise documental: Ele NÃO É O PROPRIETÁRIO dos 40% dos 500 alqueires 

do Imóvel Fazenda Santa Cruz do Gavião conforme consta do CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E CESSÃO DOS DIREITOS 

HEREDITÁRIOS, mas sim, conforme consta da MATRÍCULA no 9.998, de 

05/02/1990, Livro 2. O verdadeiro proprietário é JOÃO BIANCHI, brasileiro, 

solteiro, maior, industrial, RG no 4.102.441 e CPF no 042.079.128-00, residente na 

Av. Paes de Barros, 1.361, apto. 61, em São Paulo/SP. 

É possível verificar, pela ata da empresa Erbos S/A Empresa Reflorestadora de 

Botucatu (Diário Oficial do Estado de São Paulo - Ano LXXXII no 114 - de 

20/06/1972, Caderno de Ineditoriais págs. 5 e 6), que existem dois membros da 

diretoria: um chama-se JOÃO BIANCO e outro chama-se JOÃO BIANCHI, 

portadores dos RGs e CPFs acima apresentados; um JOÃO BIANCO casado com 

ELAINE HEZNE BIANCO, e o outro JOÃO BIANCHI, solteiro e o REAL 

PROPRIETÁRIO conforme consta da MATRÍCULA no 9.998, de 05/02/1990, 

Livro 2. Portanto, o contrato contém FALSIDADE IDEOLÓGICA, pois 

apresentou  JOÃO BIANCO com os documentos de JOÃO BIANCHI, afirmando 

que se trata da mesma pessoa (respondendo pelos dois nomes). 

 

22 - CONCLUSÃO:  

A MATRÍCULA no 9.998, de 05/02/1990, Livro 2 – imóvel com área de 500 alqueires 

(4,84 hectares X 500 = 2.420 hectares), tem 300 alqueires (1.452 hectares) 

BLOQUEADOS A FAVOR DA RECEITA FEDERAL e 200 alqueires (4,84 hectares 

X 200 = 968 hectares) EM NOME DE JOÃO BIANCHI, desde 05/02/1990. NÃO TEM 

TÍTULO DE ORIGEM DO DESTAQUE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O 

PARTICULAR. 

Observação: na Escritura de Compra e Venda no 9.105, Livro 2.550, do 22o Cartório de 

Notas da Capital do Estado de São Paulo, consta que a área de 500 alqueires foi 

retificada pelo INCRA para 23.195,50 hectares. Esta informação não consta da 

Matrícula n o 9.998, de 15/12/2005. 
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Algumas considerações 

 

A análise documental da Fazenda Santa Cruz do Gavião revelou como foram 

engendrados, ao longo da história colonial, imperial e republicana no contexto em que 

se insere, diversos mecanismos de apropriação privada da terra. Foram décadas de 

exploração, uso de mecanismos legais e burla à lei, para a manutenção do domínio 

territorial, num contexto em que a apropriação da terra e o trabalho estiveram no centro 

das relações sociais de produção e acumulação de riquezas, sob a égide de diferentes 

formas jurídicas cujo conteúdo era viabilizar a acumulação de riquezas, valendo-se da 

acumulação primitiva e de violência. Nesse processo de territorialização de uns e de 

desterritorialização e subalternização de outros, forjaram-se a propriedade privada e a 

fazenda de mineração.  

Assim como o “garimpo” de diamantes ainda é uma realidade em Diamantina, 

sendo interpretado muitas vezes como uma forma “atrasada de minerar”, em razão das 

técnicas utilizadas, ou mesmo ilegalidade segundo as normas vigentes, sendo 

diferenciado da “mineração” também pelo atual Código Minerário - essas “fazendas de 

mineração” referem-se a “fazendas de garimpo” com lógica diferenciada de apropriação 

privada da terra e também de relações sociais de produção quando comparadas às 

“empresas de mineração”.  

A “fazenda de mineração” refere-se a um “garimpo particular”, pertencente a um 

“fazendeiro-garimpeiro”, que, apesar de não desenvolver em suas terras atividades 

agropecuárias com fins comerciais, mantém controle sobre grande propriedade fundiária 

com interesses na exploração mineral, que é feita segundo os preços do mercado de 

diamantes. Portanto, ele pode explorar parte das jazidas ou proceder a reserva para ser 

realizada quando o preço viabilizar o retorno do capital investido auferindo lucros. 

Nesse contexto, a “propriedade” fundiária é uma estratégia de livre acesso às jazidas 

sem ter que pagar os royalties devidos pela exploração ou ter que indenizar os reais 

proprietários do solo por essa exploração das jazidas diamantíferas. Nessa condição, os 

”proprietários” da “fazenda de mineração” buscam manter-se como detentores dos 

“direitos minerários”, que são, atualmente, de propriedade da União.  

Dessa forma, ambas as titularidades devem ser analisadas conjuntamente, tanto 

em termos de sua legalidade, quanto com relação à disputa pelo direito minerários entre 

os capitalistas da mineração. Nesse sentido, se um “fazendeiro garimpeiro/minerador” 

perder a concessão para exploração mineral que está sob “sua” terra e um novo detentor 
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decidir explorar a jazida em questão, nesse caso, o “fazendeiro garimpeiro” negociará os 

royalties ou o preço da terra. Outra situação que pode ocorrer é se o “fazendeiro 

garimpeiro” não dispuser de capital de investimento suficiente ou não estiver cumprindo 

as exigências da legislação atual, que estipula prazos e exige a apresentação de 

relatórios de produção das áreas concedidas, nesse caso, ele pode buscar um “sócio” 

para assumir, ou com ele explorar, a concessão de exploração minerária de comum 

acordo, oferecendo-lhe o acesso facilitado ao subsolo por ser o “fazendeiro garimpeiro” 

o “proprietário” do solo. Assim, por ser o “proprietário” da terra, ele terá direito a um 

percentual específico da produção, tendo participando ou não da exploração direta.  De 

toda forma, ele lucra e a elite garimpeira se reproduz socialmente. 

Nessa perspectiva, conforme demonstrado, mesmo com dispositivos legais  

disponibilizados pelo Estado para reconhecimento de titulação, isso não ocorreu, devido 

à ausência de títulos de origem e as dimensões objetivadas/alteradas em que a lógica 

operada no fundiário se dá a partir do interesse minerário no subsolo. O reconhecimento 

da posse e mesmo a alienação de terras públicas estaduais também não atendiam aos 

interesses da elite garimpeira que explorou por diferentes grupos familiares essa 

“fazenda de mineração”. No momento de realização dessa pesquisa, a fazenda 

encontrava-se “parada”, visto à exaustão das suas jazidas, até então exploradas, as elites 

que a exploraram perderam o interesse na sua exploração. Deve-se registrar também que 

essas terras estão “bloqueadas” pela Receita Federal por motivo de dívida não paga aos 

cofres públicos.  

Destacamos que os documentos analisados demonstraram que o processo de 

apropriação privada da terra nesta “fazenda de mineração”, para sua legitimação, valeu-

se da via judicial e cartorária, desde o final do século XIX. Isso vai ao encontro os 

apontamentos de Oliveira e Faria (2009) no sentido de que o processo histórico da 

“grilagem das terras devolutas” no Brasil é parte constitutiva do capitalismo rentista, 

tendo nele se desenvolvido por diversos caminhos. Essa lógica, também esteve/está 

presente na exploração do subsolo articulada à apropriação privada das terras 

diamantinas.  

Atualmente, no contexto do século XXI, novos interesses incidem na área, seja 

por meio da territorialização do capital pela mineração, seja por meio da sua face 

oposta complementar, expressa na instalação de unidades de conservação como medidas 

compensatórias. Cabe destacar que os projetos de criação das UCs na área pesquisada 
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não consideraram seu diagnóstico fundiário exigido473, nem mesmo a presença de 

quilombo ou comunidades com terras comuns ali existentes, flagrantes violações legais. 

De forma que os conflitos atuais deflagrados desconsideram a questão fundiária e 

agrária. Por outro lado, os quilombolas, cujos antepassados encontram-se enterrados no 

cemitério localizado próximo à senzala onde foram escravizados, demandam a titulação 

de seu território, incluindo a Fazenda Santa Cruz do Gavião, conforme lhes assegura a 

Constituição Federal de 1988. 

  

                                                           
473 Conforme documentos públicos analisados acerca da proposição da ampliação dos parques, que citou 

posseiros e afirmou a existência da fazenda sem mencionar ou analisar sua situação fundiária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo abordou as dinâmicas da formação territorial da área analisada, marcadas 

pela territorialização/desterritorialização/reterritorialização, situada nas fronteiras das 

“minas” com os “sertões” de outrora, das “Minas” com os “Gerais” atuais, considerando 

os planos político, econômico e cultural. Buscamos compreender, mais especificamente, 

as dinâmicas territoriais das “serras” com os “sertões” onde hoje estão localizadas as 

comunidades “apanhadoras de flores” (como elas se auto-definem). Em nossa análise, 

consideramos as lógicas de apropriação da terra, as relações sociais de 

produção/reprodução e os aspectos relacionados à estrutura fundiária com os quais nos 

deparamos.  

Em termos de apropriação da terra e relações sociais de produção, no marco das 

formas jurídicas que se faziam pela práxis das transformações econômico-políticas com 

uso de violência, essa área viveu, em termos de delineamento geral, como nas demais 

partes do país: o período colonial, em que prevaleceram regimes de concessão régia de 

uso da terra e exploração dos minerais com o trabalho escravo de indígenas e africanos, 

na medida em que avançavam as fronteiras de colonização; posteriormente, entre o 

período imperial e início do republicano, deu-se a apropriação privada da terra com 

concessões de exploração mineral do subsolo e a transição do trabalho escavo para o 

assalariado; seguido pelo processo de industrialização da produção e pela separação 

entre o direito privado sobre a terra e as concessões da União para exploração mineral 

do subsolo.  

Ao longo de todo esse processo, em que outras sociedades foram violentamente 

desterritorializadas, formava-se, de forma combinada e contraditória, o campesinato, 

que produzia alimentos à sociedade que se constituía (e continua o fazendo), em bases 

familiares de trabalho, sobre sua posse familiar. Bem como se formavam os quilombos, 

que abrigavam aqueles escravizados em fuga ou os que, mesmo após a abolição, 

permaneceram nas proximidades de onde foram “cativos”. Esse foi um momento em 

que parte das terras diamantinas, em consideráveis proporções, foi sendo tornada 

“cativa”, numa lógica em que a apropriação privada da terra e a exploração minerária 

relacionaram-se formando as “fazendas de mineração”, reveladas pela pesquisa, e que 

persistem na atualidade.   

Nesse contexto, a subordinação da força de trabalho passou a ser feito por meio 

do domínio das “elites garimpeiras” sobre o solo e subsolo, de forma articulada, e da 
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prática dos chamados “contratos de boca”, com pagamentos pelo trabalho na mineração 

feito em percentagens calculadas sobre o total das pedras de diamante “apuradas” (se 

“apuradas”). Contudo, a insubordinação dos “faiscadores” seguiu - e segue - existindo, 

colocando em questão tais relações de produção e de apropriação. Além disso, a 

industrialização da mineração e legislações ambientais também incidem sobre tais 

recursos na atualidade, gerando tensões e transformações da realidade em movimento. 

Em meio a essas transformações, em que o capital se territorializava para a 

produção de mercadorias, naquela área, territorializaram-se também as comunidades 

camponesas e quilombolas. No contexto atual, por entre as “brechas das serras e sopés 

da serra”, ‘sertões’ e ‘beiras do Jequitinhonha’, encontram-se diversas comunidades 

camponesas e quilombolas, que revelaram processos de territorialização com 

territorialidades específicas, forjadas em conjunturas vividas, em termos socioculturais, 

ambientais e político-econômicos, ao longo do tempo/espaço. 

A gênese desses grupos revelou referências ancestrais indígena, portuguesa e 

africana, com forte menção aos que foram trazidos para o trabalho escravo nas minas de 

diamante durante o período colonial. Em meio a processos de lutas socioterritoriais e de 

fuga da escravidão, essas comunidades reterritorializaram-se delineando uma 

configuração territorial na Serra do Espinhaço Meridional, em Minas Gerais, e 

desenvolveram um modo de vida na relação com os contextos onde estão inseridas. 

Na atualidade, se, no ‘sertão’ as comunidades estão localizadas nas “brechas” de 

latifúndios, na ‘serra’, estão nas “brechas” de latifúndios e da mineração (o que pode 

acontecer de forma articulada nas “fazendas de mineração”), ambos, porém, 

pressionados atualmente também pela moderna face oposta complementar do capital: a 

natureza produzida. Nessas “brechas”, tais comunidades 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, sendo que expressam particularidades na totalidade das 

dinâmicas territoriais contemporâneas do campo brasileiro em movimento.  

Atualmente, a geografia dessas comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas 

conta com unidades territoriais, com fronteiras atravessadas por fluxos e contra fluxos,  

que marcam uma configuração territorial que denominam de “sertão –serra-beiras do 

Jequitinhonha”, com ação política conjunta desses sujeitos desde 2010. A pesquisa 

revelou que tal ação tem como foco central a defesa das terras comuns camponesas e 

terras coletivas quilombolas - que ocupam considerável extensão territorial - frente aos 
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cercamentos e ensejam, ao mesmo tempo, diversidade interna à CODECEX, sujeito 

coletivo dessa luta em defesa de “Território, Vida e Liberdade” (dizeres da sua 

bandeira).  

Esse movimento socioterritorial vem lançando mão de estratégias comuns (como 

as “retomadas” de terras ancestrais) e diferenciadas, considerando os marcos legais 

específicos, incidindo nas diferentes dimensões da arena política (local, estadual, 

nacional e internacional), tendo sido necessário esforços consideráveis de negação da 

invisibilidade, outrora necessária, e articulação com outros movimentos afins. Ao 

mesmo tempo, esse movimento aponta para a solidariedade e um horizonte comum de 

luta entre camponeses, que lutam por terra, e quilombolas, que lutam por território, em 

que possuem conteúdos culturais que os aproximam (terra, trabalho e família), retórica 

pela “liberdade” e o fato de serem consumidores de gêneros de primeira necessidade.  

Na relação com a terra e com os recursos nela contidos, esses grupos organizaram, 

ao longo do tempo/espaço lógicas próprias de reprodução social, que guardam 

especificidades nas formas sociais e culturais de apropriação da terra, organização do 

trabalho e distribuição de seus frutos. Ocorre o uso comum e uso coletivo de terras, que 

se dá segundo as necessidades dos grupos e com normas que orientam práticas 

costumeiras permeadas por conteúdos culturais. A descendência e o parentesco são 

acionados/considerados no interior dos grupos e na organização política interna a essas 

unidades, como também externa nas relações que estabelecem com o Outro. Há, 

portanto, uma práxis agrária ancorada em costumes com relações de reciprocidade e 

organização política interna e externa aos grupos. 

As unidades territoriais foram forjadas no trabalho de famílias nucleares/extensas 

e na sociabilidade das relações de reciprocidade que esses sujeitos estabeleceram entre 

si e com o meio ao longo do tempo/espaço, envolvendo redes de descendência, 

parentesco, proximidade e etnicidade (esta como referência de territorialização de 

grupos quilombolas). Essas relações permeiam o direito costumeiro de acesso e uso da 

terra, com padrões de sucessão e herança, sendo que ocorre a articulação das unidades 

familiares (nas terras baixas) com o uso comum e uso coletivo (nas terras altas). 

As unidades territoriais (como totalidade) englobam as unidades familiares e as 

terras comuns e coletivas (como partes dessa totalidade), o que expressa a qualidade 

específica dessas territorialidades, as quais combinam a apropriação das terras altas e 

terras baixas no âmbito dos processos de territorialização das relações sociais de 

produção da vida desses grupos numa área delimitada. Tais unidades territoriais formam 
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e também são formadas, numa relação dialética, pelas identidades territoriais, ou seja, 

pelo sentimento de pertencimento que esses sujeitos estabelecem entre si e com o meio 

no tempo/espaço.  

Essas territorialidades também expressam visões sociais de mundo, que aportam 

significados extra econômicos, de existência e de pertencimento a uma determinada 

sociedade num dado momento histórico. Tais elementos concretizam formas específicas 

de solidariedade e coesão social, que alimentam as resistências, e, portanto, os 

costumes, por exemplo, frente às ameaças de cercamentos das terras comuns e coletivas 

dentro do processo contraditório de reprodução capitalista ampliada do capital em que 

há, nas áreas analisadas, monopolização do território e territorialização de monopólios. 

Nesse processo é que se forjou a politização da diferença - a identidade autodefinida 

“apanhadores de flores sempre-vivas”, que expressa vínculos territoriais de 

pertencimento. 

Em termos de reprodução social, ocorre a transumância, entre as ”moradias de 

baixo” (casas) e as “moradias de cima” (lapas e ranchos), como mecanismo utilizado 

para contornar limites e valer-se das potencialidades agroambientais contidas na 

totalidade da Serra do Espinhaço Meridional, segundo as estações do ano que orientam 

as práticas produtivas organizadas em um calendário agrícola. Assim, na época das 

chuvas, as famílias concentram suas atividades nas terras baixas, onde se concentram as 

“roças” voltadas sobretudo à alimentação das famílias; na época da estiagem, as 

atividades voltam-se para as terras altas, onde coletam plantas ornamentais a serem 

comercializadas e utilizam os campos com gramíneas nativas para a pastagem do gado.  

Portanto, as travessias são constantes segundo e regem-se por práticas produtivas 

e laços de sociabilidade entre as comunidades. Importa considerar que a coleta/manejo 

de espécies da flora nativa também ocorre em diferentes altitudes e ao longo de todo o 

ano, para fins de alimentação, confecção de utensílios, práticas medicinais, práticas 

religiosas, festejos, construções domésticas, - podendo ainda ocorrer a pesca e a caça 

para alimentação. Cabe destacar que tal lógica de reprodução social ocupa áreas de 

tamanhos variáveis e consideráveis, a maior parte delas na serra, incluindo encostas 

íngremes, escarpas/formações rochosas e matas preservadas, além dos campos nativos.  

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

por estratégias agroalimentares ancoradas na combinação de agroambientes; nos 

conhecimentos locais/transmitidos pela oralidade e atualizados ao longo de gerações; na 

cultura, incluindo a alimentar, que prioriza certas variedades de sementes e raças 



548 
   

animais; no uso familiar e comunitário da água, da terra, da biodiversidade e dos 

recursos genéticos agrícolas adaptados às condições edafoclimáticas. O resultado é a 

otimização de fluxos energéticos e de nutrientes dos agroambientes associados a 

estratégias agroalimentares e econômicas das famílias, que podem sofrer variações 

segundo os ritmos da biota envolvida, gerando estreita relação e dependência nessa 

relação, visto que há ausência ou baixo uso de insumos agrícolas externos. Ressalte-se 

que o uso/manejo dos agroambientes, incluindo uso controlado do fogo controlado na 

agricultura-pastagem-manejo das flores, é feito visando à conservação da água. 

Destaque-se o protagonismo das mulheres no cuidado com as crianças, no cultivo e no 

preparo dos alimentos. 

Na relação que estabelecem com o mercado, ocorre extração de renda da terra 

(monopolizada, quando se trata das flores endêmicas). No que tange à produção de 

alimentos, ocorre baixo uso de insumos externos, ou de extração de renda pelo capital 

comercial e industrial. Além disso, as comunidades têm baixo acesso a políticas 

públicas, considerável autonomia alimentar e contam com relações de reciprocidade, na 

dualidade família nuclear/família extensa, para a produção e a defesa das terras 

ancestrais. A diversificação produtiva é também uma estratégia econômica traduzida 

pelo cultivo-criação-coleta de alimentos que confere elasticidade frente às adversidades 

de diferentes ordens, podendo, ainda, ocorrer a busca por trabalhos temporários externos 

às unidades territoriais.  

Embora haja semelhanças nas lógicas de reprodução social, a pesquisa revelou  

diferenças entre os costumes desses grupos, tanto com relação às práticas sociais de 

apropriação da terra, incluindo os recursos territorializados, quanto nas relações sociais 

de produção (considerando o trabalho nela exercido e divisão dos frutos desse trabalho), 

bem como quais as visões sociais de mundo nelas imbricadas. De forma que há lógicas 

diferenciadas de apropriação 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. Assim como, há, na atualidade, 

processos diferenciados de pressões internas e externas que incidem sobre tais 

comunidades, que contam/acionam mecanismos de resistência e de manutenção das 

terras comuns e coletivas. 

Nessa perspectiva, dois aspectos destacaram-se: a forma como operam os 

costumes, como orientadores das práticas sociais que alimentam e são alimentadas 

pelas visões sociais de mundo; e o fato de que os costumes se realizam por grupos com 
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relações de descendência e parentesco, incluindo alianças que a partir daí se constroem. 

Os costumes funcionam como referências culturais que orientam a moral dos grupos, na 

relação entre si e com os elementos por eles territorializados (terra, água e 

biodiversidade), que se concretizam em relações de reciprocidade. Ressalte-se também 

que as relações de reciprocidade estão presentes na apropriação da terra, na ação 

política e nas relações sociais de produção da vida, cotidianamente, que conta com ritos 

e religiosidade.  

Dessa forma, os costumes informam/produzem a apropriação da terra e dos 

elementos nela contidos (água e biodiversidade), definindo quem, onde, como e quando 

usar a terra e seus elementos, no interior da comunidade, bem como as relações sociais 

de produção, que contam com relações de reciprocidade, que, por sua vez, orientam 

direitos e deveres do grupo. As unidades territoriais contêm fronteiras, não limites 

rígidos, permeadas por fluxos de pessoas, recursos e mercadorias. Os costumes são 

atualizados na unidade territorial segundo conjunturas internas e externas da realidade 

em movimento, e alimentam resistências na busca da manutenção dos regimes agrários 

próprios praticados. Estamos nos referindo, portanto, ao exercício do poder político-

econômico com formas sociais e culturais de apropriação territorial baseadas em 

costumes e não em normas jurídicas tal qual ocorre na sociedade capitalista. 

Assim, as terras comuns e as terras coletivas são processos de territorialização 

com territorialidades específicas, em que os significados da terra para os grupos e a 

práxis agrária baseada em costumes, nos grupos analisados, revelaram a ocorrência de 

terras de uso comum entre os camponeses e o uso coletivo entre os quilombolas. A 

diferença de tais construções reside nas práticas territoriais e econômicas de 

apropriação da terra comum e da terra coletiva e dos demais recursos territorializados, 

bem como nas relações sociais de produção e na divisão dos frutos do trabalho nelas 

realizado.  

Em cada realidade, o “comum” e o “coletivo” agem como mecanismo de 

igualdade/desigualdade, dualidade em movimento, de acesso e uso dos recursos 

territorializados e mesmo de distribuição de riquezas, com organização interna das 

partes/todo e do todo/partes, mas operam sob lógicas diferentes, em que a noção de 

propriedade que a terra assume, ou não, é fundante do direito costumeiro de uso, 

considerando também as necessidades dos grupos/famílias.  

Ressalte-se que, aqui, igualdade de acesso e uso não pode ser confundida com 

igualitarismo, pois há diferenças internas que têm relação direta com o número de 
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membros na família, a idade desses sujeitos e as condições materiais para se realizar o 

trabalho nas terras comuns e coletivas. Ao mesmo tempo, com vistas a garantir a 

reprodução social do grupo, há normas costumeiras de acesso e uso dos recursos 

territorializados (solo, água, biodiversidade), com sanções praticadas se necessário, ou 

seja, se a moral do grupo não for respeitada. 

As terras de uso comum ocorrem no âmbito do patrimônio familiar extenso de 

camponeses, é nelas que ocorre o uso comum da propriedade comum, segundo normas 

costumeiras (baseadas em costumes e visões de mundo intrínsecas), que orientam a 

organização interna, incluindo divisões de áreas para coleta. É, portanto, uma 

propriedade comum de herdeiros, com cônjuges e filhos, não um domínio de todos os 

membros da comunidade que vivem naquela localidade e adjacências.  

Ao mesmo tempo, o que ali opera não é o direito privado individual/familiar 

nuclear da terra comum, mas o direito de uso comum por todos os herdeiros da terra,  

prevalecendo o uso e a necessidade como parâmetros de acesso ao patrimônio familiar 

extenso. Contam, pois, com direitos costumeiros de acesso, uso e herança do 

patrimônio familiar indiviso, que se traduzem em práticas sociais permeadas pela 

cultura. Tais costumes estão alicerçados na filiação e no casamento, os quais formam 

laços de parentesco entre famílias extensas de herdeiros-parentes das terras de uso 

comum, que são, ao mesmo tempo, terra de morada e de trabalho.  

Há organização interna de apropriação e distribuição das riquezas, contidas nessas 

terras, entre os herdeiros-parentes, que se atualiza segundo as conjunturas, podendo 

ocorrer formas diferentes de se operar o direito de uso da propriedade familiar e comum 

que incidem sobre tais recursos. Além disso, as terras de uso comum ocorrem 

articuladas/relacionadas com as posses das unidades familiares (área de domínio de 

cada família nuclear), sendo o trabalho organizado a partir das famílias nucleares e 

viabilizado também pelas relações de reciprocidade no interior da família extensa, onde 

cada família obtém os frutos daí advindos. São, portanto, famílias camponesas, que 

definiram parte da terra para apropriação e uso comum e parte para posse das unidades 

familiares, sendo a condição de herdeiros-parentes fundamental para o acesso e uso das 

terras comuns. 

As terras coletivas, por sua vez, referem-se a terras sob o domínio territorial de 

famílias extensas, que, no caso analisado, dizem respeito aos quilombolas, que nelas 

fazem uso coletivo e as entendem como sendo de domínio do grupo, inalienáveis e 

indivisíveis, assumem o sentido de ancestralidade, não de propriedade de descendentes. 
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O uso coletivo da terra age como um mecanismo de se garantir a todos do grupo o 

acesso e uso dos recursos teritorializados, segundo suas necessidades e com 

observância das normas costumeiras que orientam a organização interna sem divisões. 

De forma que, embora a consanguinidade marque as referências de descendência, caras 

ao grupo, todos aqueles que se tornaram membros da comunidade por casamento ou 

afinidade (em alguns casos, sem o casamento), têm livre acesso e uso das terras 

coletivas.  

Nas unidades familiares do quilombo, há divisões das posses, mas o domínio 

coletivo também opera sobre elas, visto que, na prática, são terras com usos familiares 

indivisos pelas famílias extensas. Dessa forma, na atual conjuntura, a dualidade 

unidades familiares/uso coletivo da terra faz-se presente, em que a noção de posse se 

dá subordinada ao direito coletivo no interior da família extensa - nas unidades 

familiares. Ao mesmo tempo, o direito coletivo garante terra para quem dela precisa 

para viver. Assim o direito de herança incide somente sobre a unidade utilizada pelos 

pais, após sua morte, o uso dessa unidade será definido pelos descendentes segundo o 

uso e os costumes.  

Além disso, a organização do trabalho ocorre através dos laços de descendência, 

parentesco e proximidade, também com relações de reciprocidade, nas quais há uma 

dualidade complementar trabalho família nuclear/família extensa, ou seja, é realizado no 

âmbito da família extensa pelas famílias nucleares que dela fazem parte. Isso viabiliza a 

reprodução social do grupo no âmbito da sua lógica coletiva, que opera a partir da 

família extensa e acaba por compartilhar a produção familiar nuclear entre as famílias - 

sobretudo as vizinhas que conformam a família extensa.  Dessa forma, é necessária a 

compreensão da organização econômica através das famílias extensas, mas cada família 

nuclear se apropria dos frutos dele advindo. 

As terras comuns e coletivas ocorrem, portanto, combinadas/articuladas com 

posses familiares e dizem respeito a processos de territorialização com territorialidades 

específicas. Referem-se a construções sociocultural, política e econômica, que 

envolvem diferentes dimensões das formações socioterritoriais, com: noções de 

propriedade e de domínio na apropriação da terra e recursos envolvidos; de uso coletivo 

e ausência de propriedade; organização social da produção e divisão de seus frutos; 

visões sociais de mundo e a relação com o Outro; e contexto político interno e externo 

ao grupo. O comum e o coletivo agem como mecanismo de distribuição dos recursos 
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territorializados pelos grupos, segundo transformações que respondem a conjunturas 

internas e externas. 

Portanto, nossa pesquisa revelou que a análise de tais processos demanda 

considerar a formação territorial da área e o contexto social, econômico-político e 

ambiental mais amplo no qual estão inseridos, considerando a estrutura fundiária e as 

formas jurídicas que se impõem sobre os costumes. Tais costumes são alimentados por 

visões sociais de mundo (e vice-versa), que significam a terra e se concretizam em 

práticas sociais fundadas em um direito costumeiro, que codifica a apropriação da terra, 

o acesso e o uso controlado dos recursos comuns, contando com normas e sanções. 

Essas práticas são atualizadas pelas famílias que na terra trabalham, segundo as 

conjunturas, e ancoradas por relações de reciprocidade entre descendentes e parentes 

dessas unidades territoriais e mesmo entre vizinhos.  

Essas relações de reciprocidade se dão, cotidianamente, na apropriação da terra, 

na ação política e nas relações sociais de produção da vida. Ocorre, portanto, o 

exercício do poder político-econômico com formas sociais e culturais de apropriação 

territorial, organização da produção e distribuição das riquezas baseada em costumes. 

Há, portanto, uma economia-política dos comuns e dos coletivos, sujeitos dessas 

construções sociais, que pode aproximar diferentes grupos viabilizando lutas 

socioterritoriais conjuntas pelas terras comuns e coletivas. 

Há que se considerar, ainda, a dinâmica política interna e externa dessas 

construções que respondem a conjunturas que geram transformações da realidade, 

como totalidade em movimento, da qual fazem/não fazem parte. Tais sujeitos buscam, 

pois, adaptar-se sem perder a autonomia relativa, na qual tem centralidade o domínio 

sobre os meios de produção e a terra sobre a qual trabalham em família e em 

comunidade. Ao mesmo tempo, as posses da unidade familiar ocorrem articuladas a 

propriedade comum ou ao domínio coletivo, sendo portadoras do direito de uso 

tensionado pela conjuntura, dualidades importantes nas estratégias de resistência.  

Segundo o contexto, deflagram-se conflitos que ensejam lutas socioterritoriais de 

manutenção dessas terras e a dualidade contraditória 

desterritorialização/reterritorialização concretiza-se nas “retomadas” territoriais em 

que o costume e a lei se confrontam. Na conjuntura atual, esse confronto entre o direito 

costumeiro baseado no uso (que não separa sujeito da coisa e do lugar) e a lei baseada 

na propriedade (pública ou privada) dá-se frente a cercamentos com faces atualizadas 

(terra, biodiversidade e conhecimento), que ocorrem mediados pelo Estado e em 
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correlação desigual de forças no âmbito da sociedade urbana-industrial-capitalista 

hegemônica.  

Naquela área, os cercamentos, historicamente, ocorreram por meio das “fazendas 

de mineração”, que constituem processos de territorialização do capital cuja análise 

desvelou a articulação da formação da propriedade privada capitalista da terra pela/para 

a legitimação da “fazenda de mineração” e o papel-chave cumprido nesse processo pelo 

Estado em favor das classes hegemônicas. Ambas as titularidades (propriedade 

fundiária e concessão minerária) devem, nesse contexto, ser analisadas conjuntamente, 

tanto em termos de sua legalidade, como dos “jogos” feitos entre os capitalistas da 

mineração na disputa pelo direito minerário.  

Marcadamente, os documentos analisados demonstraram que o processo de 

apropriação privada da terra da “fazenda de mineração” analisada valeu-se, desde o 

final do século XIX, das vias judicial e a cartorial para sua legitimação, reafirmando o 

processo histórico da “grilagem” das terras devolutas no Brasil, que é parte constitutiva 

do capitalismo rentista que nele se desenvolveu por meio de diferentes caminhos. 

Lógica, esta, também presente no que se refere a exploração do subsolo articulada à 

apropriação privada das terras diamantinas.  

Notadamente os cercamentos avançam na área analisada pelos processos atuais de 

territorialização do capital (agropecuária, monocultivo de eucalipto e mineração) e sua 

face oposta complementar, a proteção integral da natureza (parques estaduais e federal), 

que juntos veem provocando a desterritorialização das comunidades. Os cercamentos 

também avançam sobre a biodiversidade e os conhecimentos a ela associados utilizados 

pelas comunidades apanhadoras de flores, contando com a ação do Estado para a 

privatização de ambos e para fortalecer a desterritorialização desses grupos através da 

criminalização da “panha das flores” e das práticas de manejo, entre elas o uso 

controlado do fogo para cultivo e manejo dos campos nativos de coleta e de pastagem. 

Tal confronto expressa a contradição das lutas travadas no seio da 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 no interior da sociedade capitalista, confirmando que esse modo de produção 

ocorre de forma contraditória e combinada. Elas se desenvolvem na relação com o 

capitalismo, pois são parte desse processo contraditório do modo de produção, como 

totalidade em movimento, visto que sua gênese contou com outras referências de 

sociedades e de economia-política.  
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Assim, as terras comuns e as terras coletivas das comunidades apanhadoras de 

flores sempre-vivas são parte da totalidade das dinâmicas territoriais contemporâneas do 

campo brasileiro em permanente movimento de dualidades, ocorrendo lutas pela terra e 

pelo território de forma articulada e solidária entre os comuns e os coletivos – sujeitos 

que se forjaram/forjam nessas práxis agrárias e que protagonizam, atualmente, lutas em 

defesa da manutenção da vida nas fronteiras das “serras-sertões”, por entre as Minas e 

os Gerais. 

 

 

 

“Colhei [as flores] do campo”! 

Primavera de 2019. 
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ANEXO 01 – LISTA DE ESPÉCIES CULTIVADAS, CRIADAS E MANEJADAS 

 Nome comum Nome científico  Nome comum Nome científico 
01 Abacate Persea americana Mill. 40 Goiaba Psidium guajava L. 
02 Abacaxi Ananas comosus (L.) Merr. 41 Hibisco Hibiscus sp. 
03 

Abóbora Cucurbita sp.1 
42 

Inhame 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott 

04 
Acelga 

Beta vulgaris L. subsp. 
vulgaris 

43 
Jabuticaba 

Myrciaria cauliflora (Mart.) 
O. Berg 

05 
Acerola Malpighia emarginata L. 

44 
Jaca 

Artocarpus heterophyllus 
Lam. 

06 Agrião Nasturtium officinale R. Br. 45 Jiló Solanum aethiopicum L. 
07 Alface Lactuca sativa L. 46 Laranja Citrus cf. sinensis (L.) Osbeck 
08 Amendoim Arachis hypogaea L. 47 Lima Citrus cf. sinensis (L.) Osbeck 
09 Almeirão Cichorium sp. 48 Limão Citrus limon (L.) Osbeck 
10 

Ameixa 
Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. 

49 
Limão Citrus limonia (L.) Osbeck 

11 Amora Morus nigra L 50 Limão de paca - 
12 Banana Musa × paradisiaca L. 51 Mamão Carica papaya L. 
13 Batata doce Ipomoea batatas (L.) Lam. 52 Mandioca Manihot esculenta Crantz 
14 Batatinha  Solanum tuberosum L. 53 Mandiocoçú Manihot sp.  
15 Beterraba Beta vulgaris L. 54 Manga Mangifera indica L. 
16 

Cabaça 
Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl. 

55 
Mangaló  Lablab purpureus (L.) Sweet 

17 Chicória Cichorium intybus L. 56 Maracujá Passiflora edulis L. 
18 Café Coffea arabica L. 57 Marmelo Cydonia oblonga Mill. 
19 Caju Anacardium occidentale L. 58 Maxixe  Cucumis anguria L. 
20 

Capim de corte Penisetum sp. 
59 Melancia 

 
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai 

21 Cana de açúcar Saccharum officinarum L. 60 Mexerica Citrus cf. deliciosa Ten. 
22 Cará Dioscorea trifida L. 61 Milho Zea mays L.  
23 Cará moela Dioscorea bulbifera L. 62 Mostarda Sinapis alba L. 
24 Caxi Lagenaria sp. 63 Pêssego Prunus persica (L.) Batsch 
25 Cebola Allium cepa L. 64 Pimenta Capsicum frutescens L. 
26 Cebolinha Allium fistulosum L. 65 Pimenta  Capsicum sp.  
27 

Cenourão 
Arracacia xanthorrhiza 
Bancr. 

66 
Pimentão Capsicum annuum L. 

28 Cenoura Daucus carota L. 67 Pitanga Eugenia uniflora L. 
29 Chuchu Sechium edule (Jacq.) Sw. 68 Pocã Citrus reticulata L. 
30 

Coco da Bahia Cocus nucifera L. 
69 

Quiabo 
Abelmoschus esculentus (L.) 
Moench 

31 
Coentro Coriandrum sativum L. 

70 
Repolho 

Brassica oleracea var. 
capitata 

32 
Couve Brassica oleracea L. 

71 
Salsa grande 

Petroselinum crispum (Mill.) 
Nym 

33 Ervilha Pisum sativum L. 72 Romã Punica granatum L. 
34 Espinafre Spinacia oleracea L. 73 Ora-pro-nóbis  Pereskia aculeata Miller 
35 

Fava Phaseolus lunatus L. 
74 

Taioba 
Xanthosoma sagittifolium (L.) 
Schott 
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36 Feijão Phasheolus vulgaris L. 75 Tomate Solanum lycopersicum L. 
37 

Feijão 
Vigna unguiculata (L.) 
Walp. 

76 
Uva Vitis vinifera L. 

38 Feijão Cajanus cajan (L.) Millsp. 77 Vagem Phaseolus vulgaris L. 
39 Fruta do conde Annona squamosa L.    

 

Espécies alimentícias nativas 

 Nome comum Nome científico 
01 Beldroega Portulaca oleracea L. 
02 Carurú de porco Amaranthus viridis L. 
03 Coco indaiá Atalea sp. 
04 Coco indaiá pequeno Atalea sp. 
05 Coroa de frade Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelburg 
06 Embaúba Cecropia sp. 
07 Gondó  Erechtites cf. valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 
08 Licuri Syagrus coronata (Martius) Beccari 
09 Palmito Atalea sp.  
10 Quiabo da lapa 1 Pilosocereus aurisetus (Werderm.) Byles & G.D. Rowley 
11 Quiabo da lapa 2 Cipocereus minensis (Werderm.) F. Ritter 
12 Quitoco - 
13 Samambaia Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn 
14 Samambainha - 
15 Serralha Sonchus oleraceus L. 
 
 
Espécies de animais criados 

 Nome comum Nome científico 
01 Abelha mosquitinha Plebeia droryana 
02 Abelha jataí Tetragonisca angustula 
03 Abelha jataí preta Scaura longula 
04 Abelha mandassaia Melipona quadrifasciata 
05 Abelha colomeia Apis mellifera 
06 Abelha africana Apis mellifera 
07 Abelha europa Apis mellifera 
08 Cavalo Equus caballus 
09 Cocá Numida meleagris 
10 Coelho Oryctolagus cuniculus 
11 Galinha Gallus gallus domesticus 
12 Gado cruzado Bosass primigenius taurus  
13 Gado comum Bos taurus 
14 Muares Equus asinus × Equus caballus 
15 Peru Meleagris gallopavo 
16 Porco Sus scrofa domesticus 
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