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RESUMO

O avanço de grandes empreendimentos econômicos sobre as terras tradicionalmente ocupadas no Norte 
de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e nos Cerrados Brasileiros vem se intensificando desde as décadas 
de 1960/70. Esse avanço decorre da conjuntura marcada pela intervenção estatal na região através da 
implementação de políticas de desenvolvimento caracterizada pela agricultura/pecuária extensiva, 
a monocultura do eucalipto e a implementação de grandes perímetros irrigados. Em um contexto de 
supressão das liberdades democráticas, um dos principais resultados desse processo foi a perda de domínio 
territorial de diversos grupos social e culturalmente diferenciados que mantinham modos de apropriação 
coletiva e familiar do ambiente. A consequência foi a ruptura da organização sociocultural destes povos 
do lugar, a precarização do modo de vida, a insegurança alimentar, a migração sazonal para outros estados, 
o assujeitamento às condições exploratórias de trabalho em grandes empresas rurais com a emergência 
de um imenso leque de conflitos territoriais. Em oposição ao “desenvolvimento capitalista” nas terras 
denominadas de “Gerais” comunidades tradicionais geraizeiras e catingueiras vêm se articulando em 
redes sociais com outras comunidades etnicamente diferenciadas, academia, movimentos sociais e, a 
partir daí, reivindicando o legado e aprendizado indígena de processos autônomos de autodemarcação 
territorial, se reinventando neste processo. Apesar de viverem a, pelo menos, mais de um século no local, 
após enfrentarem processos de desterritorialização em função da expansão das fronteiras do capitalismo 
agrário no contexto da ditadura civil-militar, enfrentam atualmente empresas mineradoras que avançam 
sobre os seus territórios. Este artigo propõe sistematizar o processo de autodemarcação territorial e os de 
resistência e luta pelo “Território Tradicional de Vale das Cancelas” que abrange os municípios de Grão 
Mogol, Josenópolis e Padre Carvalho, relatando através de entrevistas os entendimentos dos nativos do 
lugar. Procura interpretar as escolhas atuais e em que medida esta estratégia de reapropriação territorial 
através da autodemarcação se configura em um arcabouço jurídico ou no real controle do espaço por 
estas comunidades, levando em conta possíveis dificuldades e desafios que possam aparecer.
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INTRODUÇÃO

Com o fim do regime ditatorial, inaugura-se no Brasil um processo de debates 
que leva até a Constituição Federal de 1988 uma interpretação de terras tradicionalmente 
ocupadas (Artigo 231), reconhecendo ainda a sociobiodiversidade brasileira como 
importante na formação da própria nação (Artigo 215 e 216). Vê-se esta interpretação 
com as conquistas dos direitos indígenas, das comunidades quilombolas e na abertura 
para o reconhecimento dos direitos das comunidades tradicionais.

No dia 22 de Novembro de 2015, reunidas na comunidade Lamarão, município de 
Grão Mogol, cerca de 40 famílias declararam autodemarcado o seu território tradicional. 
O conteúdo deste trecho cada vez mais comumente encontrado em sites, blogs, 
informativos, principalmente indigenistas, remete a um processo histórico cheio de idas 
e vindas entre o direito conquistado no papel e o que realmente acontece na prática aos 
povos e comunidades tradicionais do Brasil.

A comunidade geraizeira de Vale das Cancelas, através do MAB - Movimento dos 
Atingidos pelas Barragens e do Movimento Geraizeiro, solicitou ao Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas o apoio para a realização de oficina de autodemarcação 
do Território Tradicional das diversas comunidades dos municípios de Josenópolis, Padre 
Carvalho e Grão Mogol que compõe o que denominamos aqui de Território Geraizeiro 
de Vale das Cancelas. 

Após visitas e reuniões nas comunidades foram realizadas três oficinas de 
autodemarcação em diferentes localidades, sendo a primeira no dia 18 de Julho de 
2015 na comunidade de Lamarão, a segunda em 15 de Agosto de 2015 na comunidade 
de Tingui e a terceira no dia 23 de Agosto na cidade de Josenópolis. Neste período as 
lideranças percorreram o território, reunindo com as famílias nas celebrações religiosas e 
em reuniões com as associações, das localidades que compõem o território.

A autodemarcação do território tradicional do Vale das Cancelas segue como 
desdobramento da participação de lideranças de Vale das Cancelas na Oficina de Direitos 
Territoriais promovida pela Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais, 
na comunidade vazanteiras de Pau Preto – Arraial do Meio, município de Matias Cardoso 
em agosto de 2012. Nesta oficina as lideranças denunciam as tensões vivenciadas pela 
comunidade, entre elas a prisão do Sr. Valdecino em 2010 onde a polícia civil de Salinas 
o criminalizou por resistir às investidas das empresas. Solicitaram apoio da Articulação 
Rosalino. Foi proposto então que o projeto de Mapeamento de Comunidades Tradicionais 
do GESTA / UFMG priorizasse as comunidades geraizeiras ameaçadas pelos projetos 
de mineração em curso na região e as comunidades vazanteiras do São Francisco. Entre 
dezembro de 2012 e janeiro de 2013 a equipe do GESTA / UFMG realizou incursão 
a campo abrangendo as comunidades ameaçadas por projetos de exploração mineral 
dos municípios de Grão Mogol, Riacho dos Machados, Padre Carvalho e Rio Pardo de 
Minas.

Este artigo tem como objetivo sistematizar este processo de autodemarcação 
concluído no final do ano de 2015 junto às localidades que compõe a comunidade 
tradicional Vale das Cancelas. Demanda de um processo que envolve a formação das 
comunidades sobre seus direitos como populações tradicionais, autoreconhecimento da 
comunidade neste caso como tradicional geraizeira e que deságua na autodemarcação 
que é quando a comunidade através de metodologias participativas delineia o espaço 
do seu território tradicional com um mapa, seus usos antigos e atuais do território, suas 
classificações do ambiente, sua memória coletiva das regras das áreas de uso comum, 
sua atual condição social, cultural e econômica e a transformação desta através da perca, 
impedimento, encurralamento resultante das políticas que chegaram até a comunidade, 
organizações amigas e inimigas das suas lutas, entre outras informações. 

A compreensão de território enquanto conceito perpassa pelas definições de 
autores como Vagaggini e Dematteis, em que o território é entendido como “espaço 
usado, apropriado e controlado, fruto de relações sociais de produção que se reproduzem 
no processo de estruturação do território”. (apud SAQUET, 2007, p. 67). Little (2002) 
trabalha o conceito de território como sendo o produto da ação coletiva de um grupo 
social sobre um espaço específico para que possa ocupar, usar, controlar e se identificar 
com seu ambiente biofísico. No entanto, há que se considerar que, na aplicação empírica 
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do poder sobre o território, há sempre uma intercessão entre estas duas tipologias que 
variam de acordo com as lógicas de apropriação material e simbólica dos recursos 
naturais pelos agentes dominantes no território. Sob esta perspectiva, “todo território é, 
ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, 
pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir 
“significados””. (HAESBAERT, 2005, p. 6776).

A EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS DO CAPITAL PARA O NORTE DE MINAS

Na compreensão do mundo geraizeiro, toda a literatura regional que trata esta questão o faz a 
partir de uma relação de tempo e espaço, onde a expansão da matriz capitalista conduzida pelo Estado 
demarca um ponto divisor de águas na linha do tempo dessa população. 

A inserção da região no contexto das relações capitalistas de produção nos anos de 1970 e 
1980, alavancada pela atuação da SUDENE, provoca um processo de desestruturação e reestruturação 
da organização social, cultural e produtiva do geraizeiro. “O que se viveu a partir desse período foi 
a constituição de uma nova paisagem, que afetou os pilares de sustentação da agricultura familiar 
tradicional, construídos em séculos de convivência com os ecossistemas [...]”. (COSTA, 2006, p. 11).

Até então, e principalmente nos gerais, as terras não eram cercadas. Todos aproveitavam os 
gerais para criarem seus animais, coletarem plantas medicinais, madeira e frutos. E a produção excedente 
era comercializada inicialmente em Riacho dos Machados, Porteirinha, Salinas e, posteriormente, em 
Fruta de Leite. A partir desse período, com a expropriação das chapadas, áreas de uso comum entre 
os geraizeiros, para o reflorestamento de eucalipto e pinus, a organização social e produtiva do grupo 
é reinventada. Essas duas décadas são o ponto de cisão entre passado e presente. Conforme Nogueira 
(2009), Dayrell (1998), Costa (2006) e Brito (2006), o passado é um tempo referenciado como tempo 
de liberdade, “tempo de antigamente”, “dos meus pais” e “meus avós”, da terra livre em oposição a um 
tempo presente, moderno, “o tempo do cercamento”, “do encurralamento”, da “chegada do eucalipto”. 

Tal conjuntura levou alguns povos e comunidades tradicionais da região, animados por entidades 
e organizações civis, iniciarem um processo inédito de politização de suas demandas, compartilhando 
saberes, experiências e práticas coletivas de resistência, através do que denominavam como movimento 
dos encurralados.

RESISTÊNCIAS E A REDE DE “PARCEIROS”

Diante deste cenário, de expropriação do território pelo eucalipto e a ameaça de desapropriação 
pelo por projetos de mineração, a população geraizeira Território Tradicional Vale das Cancelas, a 
partir de 2010 se une com a perspectiva de reivindicar e garantir seus direitos constitucionais enquanto 
comunidade tradicional. Neste processo eles têm recebido apoio de movimentos sociais e instituições 
não governamentais como o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), Movimento Geraizeiro, 
Articulação Rosalino, Comissão Pastoral da Terra, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 
(CAA NM) e do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais. 

O acirramento das disputas territoriais tem gerado tensões entre as empresas Rio Rancho, 
Florestaminas e Cerâmica União de Salinas, que exploram o cultivo de eucalipto e pinus e a SAM que 
desenvolve o Projeto Vale do Rio Pardo de mineração de ferro com os geraizeiros da região que buscam 
a defesa e retomado do seu território. O acirramento tem gerado ameaças de morte, disputas judiciais 
e reações das comunidades para impedir que as empresas realizem o corte do eucalipto e o plantio de 
novas áreas.
Objetivo da prática

A proposta de autodemarcação pensado pela comunidade insere-se em um contexto de pensar, 
planejar e agir juntos, apoiando-se na força da ação das comunidades envolvidas, nas potencialidades das 
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articulações internas e no conjunto dos povos vinculados à Articulação Rosalino de Povos e Comunidades 
Tradicionais, bem como das instituições parceiras. A abordagem de trabalho proposto responde aos 
seguintes princípios: direito à terra e ao reconhecimento dos territórios tradicionalmente ocupados; 
direito de livre uso dos recursos da natureza, como a água e os demais componentes da biodiversidade 
silvestre e cultivada; direito de serem respeitadas e reconhecidas as técnicas sociais e formas de manejo 
do território e da biodiversidade nele disponível, principalmente pela legislação ambiental; direito de 
preservar as tradições culturais, incluindo o reconhecimento e proteção do conhecimento tradicional; 
direito de serem consultadas de forma prévia, livre e informada sobre os grandes projetos econômicos ou 
de infraestrutura que porventura possam promover  alterações aos seus modos de vida ou deslocamentos 
forçados; direito à educação diferenciada que valorize suas diversas formas de ser e fazer; direito ao 
acesso de políticas públicas específicas para estes grupos sociais como educação e saúde que contemple 
a história, cultura e a diversidade dos modos de vida de cada povo.

Estratégias e instrumentos construídos através do conhecimento de seus direitos, pela articulação 
política entre os distintos povos e comunidades, ou pelo monitoramento coletivo de suas demandas e da 
violação de seus direitos, acionando e promovendo marcos legais relacionados com os direitos humanos, 
em particular os dos direitos territoriais, socioculturais e ambientais.

A AUTODEMARCAÇÃO

A autodemarcação se configura em uma estratégias de intervenção política específica que os 
povos e comunidades tradicionais vêm executando nas últimas décadas em busca da regularização dos 
territórios que tradicionalmente visando a defesa e recuperação dos seus territórios. Como anos aponta 
TEAO (2015) em sua tese de doutorado onde analisa este processo junto aos povos indígenas Tupinikin 
e Guarani no Espirito Santo, as autodemarcações podem ser compreendidas como resultantes da ação 
direta do  movimento  indígena  em  não  aceitar  a  morosidade,  a  lentidão  e  os  procedimentos 
burocráticos  e  ineficientes  do  Estado  em  relação  à  demarcação  das  terras  indígenas, uma prática 
política de resistência.

Em nossas pesquisas, descobrimos que o primeiro processo de autodemarcação em solo brasileiro 
aconteceu por volta de 1984 nos estados do Amazonas e Pará, fruto do intercâmbio e formação de 
professores indígenas da etnia Kulina e Kaxinawá. ( Jornal PORANTIN de 1991 – Acervo ISA).

Destacamos ainda, os vários processos em curso ou finalizados no Norte de Minas de 
autoreconhecimentos e autodemarcação públicas nas comunidades tradicionais que compõe a Articulação 
Rosalino: Vazanteiros de Pau Preto e Pau de Légua do município de Matias Cardoso, Geraizeiros da 
Raiz, Moreira, Vereda Funda, Sobrado dos municípios de Rio Pardo de Minas, entre outras.

A AUTODEMARCAÇÃO EM VALE DAS CANCELAS

Descrevendo um pouco a metodologia, caminho percorrido para se fazer este processo junto a 
esta comunidade tradicional, é necessário compreender que o método de execução desta atividade de 
autodemarcação apoia-se no aprendizado Freiriano onde o imbricamento do saber local com o saber 
técnico e acadêmico considera que não há saber superior ao outro, mas saberes diferentes para fundamentar 
a busca de soluções para a superação dos desafios colocados (FREIRE, 1987). As comunidades se 
mobilizam frente a conflitos demandam assessoria técnica, a partir destas demandas, o CAA/NM 
articula a rede sociotécnica da própria entidade ou dos grupos de estudos e pesquisas das Instituições de 
Ensino Superior para elaboração ou apoio na elaboração dos relatórios técnicos. Os dados coletados e 
sistematizados são utilizados para a elaboração de relatórios técnicos no caso de autodemarcações. As 
peças técnicas são apresentadas às comunidades para conhecimento, correção e aprovação a partir das 
quais é possível estabelecer negociações com as esferas de governo envolvidas na problemática. Planeja-
se com a comunidade o encaminhamento das peças técnicas aos organismos de Estado vinculados às 
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questões a serem negociadas. O trabalho de base e de grupos envolvem os guardiões e guardiãs da 
memória e do território tradicional, homens, mulheres e jovens, com a identificação e incursões aos 
marcos de territorialidade relacionados com a história e identidade do grupo, suas áreas de uso comum, 
religiosas, de lazer e de produção, complementando este trabalho com a elaboração de mapeamentos 
participativos e o georreferenciamento das áreas e limites do território, apresentados em uma assembléia 
de autorreconhecimento seguida de autodemarcação do território. 

Conforme Ferreira e Costa (1991, p. 15), uma das formas de ocupação do sertão norte-mineiro 
ocorreu “através da alocação dos camponeses às margens dos pequenos cursos d’água e próximos 
às chapadas existentes em toda a região”. E foi esse o cenário qu deparamos quando adentramos nas 
memórias e classificações desta comunidade  tradicional quando a unidade de agrupamento das famílias 
é sempre remetido a algum córrego ou Rio onde as famílias se agrupam. No caso da formação dos 
núcleos comunitários em evidência neste estudo, o desenvolvimento das relações sociais de compadrio 
e parentesco entre os núcleos familiares que se estabelecem na região, a partir de sua ocupação inicial, 
vai constituir o que estamos chamando aqui de núcleos territoriais de Lamarão, Tingui e Josenópolis que 
juntos formam o Território Tradicional de Vale das Cancelas.  

O território tradicional do Vale das Cancelas é compreendido por inúmeras comunidades distintas 
entre si por critérios de parentesco e/ou geográficos. Esta segmentação entre grupos é necessária para dar 
sustentação ao sistema de trocas entre eles, construindo uma alteridade relativa no interior do próprio 
grupo. Essa interação entre comunidades é mais ou menos estreita de acordo com as distâncias entre 
comunidades e o vínculo parental entre os comunitários. Daí o inter-relacionamento entre comunidades 
– construído por meio de obrigações mútuas, circuitos de reciprocidade, alicerçado nas relações de 
parentesco e vizinhança – gerar, dentro do território, diversos nichos comunitários com relações de 
trocas mais intensas. 

Lamarão (45 famílias), Córrego da Batalha (12 famílias), Córrego do Vale (24 família), Fazenda 
Sobrancelha (4 famílias), São Francisco (18 famílias), Morro Grande (70 famílias) e Diamantina (25 
famílias), Barra de Canoas (20 famílias), Água Branca (20 famílias), Reberãozinho (30 famílias), 
Vaquejador (20 famílias) e Miroró (20 famílias), Tingui(40 famílias), Curral de Varas (20 famílias), 
Bucaina (50 famílias), Bom Fim Estreito (45 famílias), Vale das Cancelas (15 famílias), Fazenda 
Cantinho (6 famílias), Bosque (10 famílias), Taquaral (25 famílias), Cabeceira do Macielo (13 famílias), 
Andorinha (41 famílias), Santa Rita (35 famílias), Ventania (30 famílias), Córrego São Lourenço (30 
famílias), Bosquinho (30 famílias), Laranjeira (10 famílias), Córrego do Engenho (15 famílias), Boa 
Vista (20 famílias), Córrego do Teixeira (4 famílias), Buriti (15 famílias), Curral de Vara (50 famílias), 
Curralinho (40 famílias), Sussuarana (50 famílias), Cedro (30 famílias), Córrego Caeté (12 famílias), 
Vila Nova (50 famílias), Borá (10 famílias), Ouvidor I e II (40 famílias), Córrego da Ilha (50 famílias), 
Recanto Feliz/ Córrego da Lapa (70 famílias), Barreiro de Fora/ Manda Saia (20 famílias), Margarida/ 
Solidade (60 famílias), Mato Alto/ Angico (46 famílias), Mangabeira (10 famílias), Ribeirãozinho 
(80 famílias), Baixa Grande (70 famílias), Araçá (25 famílias), Olhos d’água (15 famílias), Pintado 
(70 famílias), Barreiro de Dentro  (60 famílias), São Vicente (50 famílias), Cercadinho  (30 
famílias), Jacu (50 famílias), Água Santa (55 famílias). Estas localidades que no total somam mais de 
1800 famílias conformam o que chamam de Território Tradicional de Vale das Cancelas.

Durante as oficinas de autodemarcação destacamos alguns elementos que consideramos 
importantes nas falas dos comunitários: “se eles chegaram depois de nós, porque dizem que estamos em 
áreas deles, tem pessoas que estão aqui a mais de 70 anos enquanto esta empresa chegou aqui somente 
há uns 15 anos” (fala de moradora da comunidade questinando a empresa de eucalipto no território) – 
“As empresas que colocaram divisas em nossas terras a partir da década de 1970” (fala de morador da 
comunidade). Os moradores afirmam ainda que esta área pertence originalmente à própria comunidade, 
conforme relato do morador local: “não foi vendida, doada, alugada ou emprestada a ninguém ou 
qualquer empresa”.
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Figura 1: Delimitação do Território Tradicional Vale das Cancelas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de algumas conquistas legais garantirem o direito ao território as comunidades tradicionais, 
existem ainda poucas figuras jurídicas que se adequem ao modo de vida destas comunidades. Por isso, 
estas comunidades recorrem a categorias já constituídas como as previstas no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), tais como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva 
Extrativista (RESEX), além das categorias do Plano Nacional de Reforma Agrária, via Incra, para os 
assentamentos ambientalmente diferenciados, tais como os Projetos de Assentamentos Agroextrativistas 
(PAE) e os Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS). Levando em conta todo o marco legal 
constituído, percebe-se que há a necessidade de criar novas formas jurídicas específicas de apropriação 
territorial de acordo com a especificidade de cada categoria étnica, se não estas ficam limitadas de se 
desenvolver de acordo com os seus modos de vida.

Ao demarcarem o território as famílias que aí residem passaram a apontar tanto os usos atuais 
quanto a novas possibilidades que vieram sendo construídas e desenvolvidas apesar do contexto de 
expropriação e da intensa degradação da natureza provocada pelos plantios das extensas monoculturas. 
Indicam a necessidade de recuperar as áreas que foram degradadas pelas monoculturas do eucalipto, 
pelos carreadores que assorearam as nascentes e cursos d’água. Propõem que nas áreas de chapadas sejam 
destinadas parcelas para que os cerrados regenerem naturalmente, em particular as áreas de cabeceiras 
dos córregos e as áreas de topos de morro. Nas chapadas, distanciando dos topos de morro que fazem 
a divisa com as Grotas, destinação de áreas para que as famílias possam cultivar e formarem pastagens 
associadas com os cerrados em sistemas agroflorestais e silvipastoris. Destinando áreas específicas para 
solta dos animais e para coleta de frutas nativas como o pequi, a mangaba, o maracujá nativo, coquinho 
azedo, panan, entre outras. Frutas que podem ser coletadas para o processamento de polpas, produção 
de óleos, com os resíduos destinados para produção de ração. Propõem que em todas as estradas vicinais 
e internas sejam construídas barraginhas (bacias de contenção) de forma a recuperar o nível de água 
dos lençóis freáticos. Nas áreas de tabuleiro e vazantes, com as terras de cultura, propõem a produção 
de cana, café sombreado, além do milho, feijão, mandioca e hortigranjeiros. Propõem que as diversas 
cavernas existentes no território, muitas delas localizadas em áreas de nascentes e que contam com um 
amplo acervo de pinturas rupestres consideradas como Patrimônio da Humanidade, sejam devidamente 
estudadas e protegidas. 

Propõem ainda, iniciar uma discussão sobre a gestão do território, considerando a necessidade de 
recomposição da distribuição das famílias, a partir de onde estão vivendo, sobre o restante do território 
expropriado. Considerando as demandas familiares, a necessidade de recuperação ambiental, de retorno 
das áreas de uso comunal, diversas possibilidades podem ser desenhadas. Um primeiro indicativo é o de 
garantir que as áreas dos atuais moradores do Território sejam mantidas na sua integralidade, a não ser 
que, por um interesse comum, opte por alguma mudança.
 

Alguns resultados percebidos na autodemarcação são:

• Esta ferramenta colabora com o fortalecimento da organização dos povos e comunidades 
tradicionais, assessorando-os(as) na identificação e busca de soluções para os principais problemas 
encontrados nos seus sistemas de produção e na relação com os mercados, orientando a melhoria das 
suas condições sócioeconômicas e, consequentemente, promovendo-os(as) como protagonistas dos 
enfrentamentos necessários das forças políticas e econômicas adversas;
• Assessoria às lutas das populações tradicionais pela recuperação de seus territórios, a partir 
da formação política para defesa de direitos humanos e da articulação em redes para fortalecimento 
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de propostas de reconhecimento identitário, de reordenamento territorial e de reposicionamento 
socioeconômico;
• Promoção de ações de advocacy em defesa dos cerrados brasileiros e de suas populações.
• Identificação partilhada dos indicativos para a gestão do território, contemplando a leitura étnica 
local e o contexto sócio- político em que estão inseridos;
• Fortalecimento das capacidades das organizações locais de povos e comunidades tradicionais 
na defesa de seus territórios, na melhoria do manejo agroextrativista de base sustentável e na produção 
agroecológica para promoção da segurança e soberanía alimentar;
• Fortalecimento dos territórios das comunidades vulnerabilizadas por grandes projetos protegidos 
com ações inovadoras de autodemarcação dos territórios, com autonomia e controle social de seus 
territórios e recursos naturais.

Entretanto, um limite já perceptível do uso da autodemarcação é a grande expectativa criada 
quando do reconhecimento destas comunidades tradicionais dos seus direitos territoriais e do processo 
de autodemarcação concluído de um lado, e do outro a morosidade que é este processo no estado 
brasileiro, levando a muitas vezes o descrédito das instituições de apoio no processo levando, às vezes, 
até mesmo ao abandonamento da pauta pelas mesmas que tem os seus projetos encerrados, além de estas 
comunidades continuarem a sofrer com o assoreamento de suas terras por grande empresas, sofrerem 
ameaças constantes do grande capital quando não do próprio estado via políticas preservacionistas que 
pautam uma natureza sem gente. Porém, o que temos visto é o emponderamento das comunidades deste 
direito e da luta pelo território como um todo, passando a entender as possibilidades de desenvolvimento 
pautados nelas próprias como definidoras dos seus destinos, aumentando a autoestima e consequentemente 
a sua autonomia.

REPLICABILIDADE

Nos nossos trabalhos de Acompanhamento técnico no Norte de Minas via CAA/NM – Centro de 
Agricultura Alternativa do Norte de Minas,é recorrente encontrarmos povos e comunidades tradicionais 
em processo de vulneralibilidade, sem o mínimo de direitos até mesmo fundamentais. Agravando este 
diagnóstico, estas comunidades ainda estão sendo massacradas por projetos de mineração, grandes 
projetos de irrigação, monoculturas de eucalipto, grandes fazendas de gado e unidades de conservação 
integral, como observamos na experiência apresentada acima sobre o território Tradicional de Vale das 
Cancelas. Por um outro lado, este isolamento de algumas mantêm a tradicionalidade da solidariedade, 
da reciprocidade, do mutirão, da convivência harmoniosa com o meio-ambiente, e o principal, da 
ancestralidade que lhes confere vários direitos. (ver Convenção 169 da OIT, decreto 6.040 de 2007, lei 
13.123 de 2015, Convenção da biodiversidade de 1992, etc).

Então, esta metodologia de formação em direitos territoriais e posteriormente de 
autoreconhecimento e autodemarcação conferem uma autoproteção que cabe em todas as comunidades 
tradicionais reconhecidas, principalmente as envolvidas em conflitos sócio-ambientais: vazanteiras, 
veredeiras, catingueiras, geraizeiras, quilombolas, apanhadores de flores sempre-viva. Além disso, este 
processo politiza e coletiviza os processos de acompanhamento técnico apontando um caminho para o 
foco do mesmo.

O trabalho em questão, enfim esta metodologia demonstra bastante aplicabilidade e importância 
com todo o marco legal construído com base em muitas lutas sociais travadas. Porém, ela faz parte de 
um processo bastante amplo que deve contar com várias parcerias para não se encerrar ai e/ou entrar no 
esquecimento perante a mobilização inicial que ela causa, nas comunidades tradicionais autodemarcadas, 
na sociedade em geral, no poder público e nas organizações parceiras.
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