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RESUMO

O presente artigo propõe refletir, a partir das memórias e experiências, as trajetórias de luta de homens e 
mulheres da Comunidade do Moreira em Rio Pardo de Minas, no contexto da modernização da agricultura 
implementada na região a partir dos anos 1980. Busca  compreender até que ponto as transformações que 
ali ocorreram, forjaram a construção de novas estratégias frente  ao Estado e à sociedade diante dos desafios 
de permanecer na terra. Esse artigo verifica  que tensões e conflitos foram vivenciados por esses sujeitos 
durante os processos  de  expropriação fundiária,  quais as estratégias  traçadas para garantir seus modos 
de vida, bem como a percepção das formas de insubordinações, resistências e negociações elaboradas 
dialeticamente na relação com o estado e com as empresas.  Utilizamos a história oral e a memória 
individual para refletir sobre os modos de vida e de luta, as sociabilidades e a relação com a natureza 
antes e após a chegada das empresas de reflorestamento. Se as empresas buscavam maiores remessas 
de lucro que provocavam degradação do meio ambiente, aumento do trabalho assalariado, privatização 
de recursos naturais como a água e a terra, os agricultores passaram a questionar a legitimidade de tais 
ações baseadas em valores e costumes herdados, historicamente construídos ou compartilhados pelos 
demais membros da comunidade. 

Palavras Chaves: Memória – Conflitos ambientais - Território

INTRODUÇÃO

As mudanças sociais e econômicas ocorridas no campo com a implementação da política de 
ampliação da fronteira agrícola no Norte de Minas, a partir dos anos 1970, desorganizou várias dinâmicas 
sociais, econômicas e culturais existentes entre os sujeitos em especial moradores da  zona rural  na 
região, a exemplo das formas de trabalhar, viver e de se relacionar. Rio Pardo de Minas foi um dos 
municípios envolvidos nesta dinâmica de transformações. Criado em 1831, o município de Rio Pardo de 
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Minas conta com uma área de 3.192 km2, e uma população de 27.237 habitantes, onde 61% residem na 
zona rural(BRITO, 2006).

Figura 1 Mapa de localização de Rio Pardo de Minas - Fonte: Wikipédia, 2014 1

Foi a partir da década de 1980 que homens e mulheres, que tinham a terra como principal meio 
de produção, trabalho e pertencimento, passaram a conviver com o avanço do capitalismo no campo, 
principalmente por meio das empresas de reflorestamento que, tendo o Estado como sócio menor, 
encontraram neste espaço oportunidades de acumulação de riquezas. Tais acontecimentos alteraram de 
forma significativa toda uma estrutura política, social, econômica e cultural de homens e mulheres que 
viviam naquele espaço. Significa dizer que sociabilidades, valores e experiências dos grupos que ali 
viviam  passaram por transformações para a permanência no campo diante da iminente perda da terra.

Neste contexto de mudanças nas formas de trabalho e produção, homens e mulheres que viviam 
e trabalhavam na terra responderam de formas diversas e não determinadas a ameaça de terem suas 
vidas totalmente alteradas. Sobrevivendo emuma zona de fronteira do sistema capitalista na condição 
de sujeitos e agentes da história, homens e mulheres do campo passaram a compartilhar objetivos 
semelhantes e lutarem por aquilo que consideravam como direitos.

A lógica do capital se mostrou antagônica aos modos de vida daqueles sujeitos. Se as empresas 
buscavam maiores remessas de lucro que provocavam degradação do meio ambiente, aumento do trabalho 
assalariado na região, privatização de recursos naturais como a água e a terra, os indivíduos, passaram 
a questionar a legitimidade de tais ações baseados em valores e costumes herdados ou historicamente 

1  Wikipédia - http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pardo_de_Minas, acessado em 06-10-2014 
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construídos e compartilhados pelos demais membros da comunidade.

 A comunidade do Moreira, do município de Rio Pardo de Minas foi uma das localidades que 
sofreram o impacto e reagiram frente a estas transformações. Luana Santos Dayrell, em uma pesquisa 
realizada nesta localidade, informa que foi no início dos anos 1980 que a comunidade começou a sentir 
as mudanças, primeiro com a ação de uma mineradora, denominada USITA, que chegou há cerca de 30 
anos. Ela realizou a mineração de manganês por mais de 20 anos. Em seguida as chapadas do território 
da comunidade do Moreira foram repassadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais para a Embaúba 
Florestal para o plantio da monocultura do eucalipto que, posteriormente repassou a terra para a Empresa 
Gerdau que repetiu o plantio (DAYRELL, 2014). Uma das repercussões foi a escassez das águas:

Em 25 anos, as águas que foram abundantes durante várias gerações secaram 
completamente. O manejo centenário dado a estas terras, comprovado pela existência das cercas 
de pedras, plantios de café que tem mais de cem anos nas áreas que eles denominam de “chácras”, 
não modificou de forma tão intensa o ambiente como o que aconteceu com a chegada das firmas, 

com a chegada do que eles falavam – a agricultura moderna.(DAYRELL, 2014 p.15)

Uma das reações da comunidade frente aos processos de expropriação e degradação ambiental foi 
a demarcação do território no intuito de proteger as nascentes, enfrentando a poderosa Empresa Gerdau 
que mantêm, nesta área, uma extensa plantação da monocultura de eucalipto (DAYRELL, 2014).  

A chegada das firmas em Rio Pardo de Minas, seja de mineração ou para o plantio do eucalipto, 
foi incentivada tanto pelo Governo de Minas Gerais como também pelo Governo Federal. Foi durante a 
ditadura militar que ocorreram aos incentivos financeiros, fiscais e fundiários, do FISET e da SUDENE, 
estimulando grandes plantações de monocultura e a industrialização concentrada em algumas das cidades 
do Norte de Minas (CARDOSO, 2000). Segundo Wenceslau Gonçalves Neto (1997) foi no período de 
1964 a 1985 que foram formulados, pelo governo federal, vários planos, programas e metas que visavam 
a modernização da agricultura (NE TO, 1997). 

 Após o golpe civil-militar de 1964 a agricultura brasileira foi estimulada a especializar a 
sua produção, inserindo-se cada vez mais no mercado. A geopolítica dos militares estimulou a ação 
governamental de expansão da fronteira agrícola em direção ao norte do país e ao cerrado e, também, 
na transformação da base técnica da atividade agropecuária procurando, assim, não tocar na estrutura 
fundiária brasileira. A lógica era o plantio de monoculturas, fossem de grãos ou pastagens, em grandes 
propriedades e com a produção direcionada ao mercado externo, ficando conhecido como a modernização 
da agricultura. 

O golpe civil-militar foi uma vitória das forças conservadoras que implantou em seguida um 
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modelo de desenvolvimento rural: u modelo em que o Estado apoia e investe no agronegócio, procurando 
eliminar e/ou marginalizar setores  sociais e econômicos que não favoreçam ao crescimento deste setor. 
Percebe-se, pois, que os projetos para o desenvolvimento nacional estavam vinculados às exigências 
do mercado internacional (RAPOPORT & LAUFER, 2000). Desta forma, o Estado voltou todos seus 
esforços para o que chamou de modernização do território nacional, com amplos investimentos em várias 
áreas produtivas que até então eram habitadas por sujeitos que praticavam uma agricultura considerada 
como pré-capitalista.

Nos anos de 1980 ocorre a retomada da discussão sobre a reforma agrária, consequência do modelo 
de desenvolvimento implantado pelos militares que se por um lado gerou o aumento da produtividade, 
por outro gerou vários problemas sociais e ambientais, como o êxodo rural, falta de condições de 
permanência no campo, intensificação da concentração fundiária, levando a vários conflitos pela posse 
da terra, além do desmatamento das matas nativas, uso de agrotóxicos, contaminação das águas e dos 
solos. 

O que aconteceu também, de forma significativa em Minas Gerais e, em particular, no município 
de Rio Pardo de Minas, localizando na região Norte do estado. É importante destacar que essa região 
desenvolveu, ao longo dos séculos, uma agricultura que ficou à margem da lógica capitalista e onde 
hoje diversas comunidades denominadas tradicionais vêm emergindo na luta por direitos (NOGUEIRA, 
2011, BRITO, 2006; DAYRELL, 1998).

A terra no Brasil é marcada pela proeminência dos interesses capitalistas do latifúndio e dos 
poderosos que detinham parte dela. Mas, as pessoas não são passivas, elas resistem, lutam contra a 
exploração, desigualdade, exclusão e assim a terra é um dos objetos dessa disputa (SILVA & RASTRELO, 
2009).

         Diante desse contexto buscamos refletir sobre os impactos sofridos pelos sujeitos da 
comunidade de Moreira diante da escassez de seus recursos  naturais promovido pela chegada das firmas 
e quais estratégias foram acionadas para conviver com tais  transformações, bem como perceber até que 
ponto as mudanças impostas reforçaram o sentimento de pertencimento daqueles grupos ao seu lugar, 
suas vivências e saberes. De acordo com Thompson, “é a partir das vivências cotidianas dos indivíduos 
que o real se revela em toda sua amplitude explicitando as diversas dimensões da vida social. Utilizo 
das narrativas dos moradores do lugar  sobre o tempo de antes e depois da chegada das firmas.  Paul 
Thompson salienta que “a história oral tem o poder único de nos dar acesso às experiências daqueles que vivem às 

margens do poder, e cujas vozes estão ocultas, porque suas vidas são menos prováveis de serem documentadas em arquivos”. 
THOMPSON, 2002 p.16-17)

Embora as narrativas orais não revelem aspectos da modernização agrícola, estatísticas produtivas, 
legislação ou a circulação do capital, elas mostram como as pessoas respondem, agem e produzem 
mudanças diante deste contexto. A comunidade do Moreira, se autoafirma como comunidade geraizeira e 
informa sua história através da memória dos mais velhos relembrando o tempo dos avós e bisavós. Relata 
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passagens que descrevem o extenso intercambio da comunidade com varias regiões através da antiga 
estrada catingueira que era o único meio de contato. Eram rotas comerciais que ligavam  a comunidade, 
tanto com a Bahia, quanto com as regiões mineiras de Mato Verde, Porteirinha, Janaúba e Salinas. 
Revelando uma dinâmica de troca não só de mercadorias, mas de pessoas e costumes (DAYRELL, 
2014).  

A seguir, apresentamos algumas memórias que relatam como as homens e mulheres, jovens e 
adultos perceberam,  analisaram e reagiram às transformações que lhes foram impostas.

TERRAS E ÁGUAS: MEMORIAS QUE RECONTAM A HISTORIA DO MOREIRA. 

Compreender a história das terras que atualmente formam a comunidade do Moreira requer uma 
atenção ás narrativas das antigas famílias que ali viveram revelando aspectos dos seus modos de vida, 
ocupação e uso do espaço, como a moradia e o sustento. Estas terras são cultivadas há pelo menos 200 
anos. Suas histórias são repassadas por antigos moradores e pelos que chegaram em um outro momento, 
agregando novas vivências. 

O Sr. José Antônio Cantoari e a Sra. Marta Santana dos Reis Cantoari, moradores da comunidade 
há muitos anos aciona a memória da casa do tataravô. Relata que envolta da casa existia uma chácara 
de café que se estendia até perto do brejo. Esta foi formada pelo seu pai há mais de quarenta anos, no 
tempo em que havia água ali. Em visita ao local é visível as marcas da casa de farinha com seus fornos 
construídos de adobe e a roda de mão feita de madeira para ralar a mandioca, ato que requeria a força 
de dois homens para fazê-la funcionar. A farinha produzida pela família era um dos produtos que era 
comercializado nas cidades próximas, como Porteirinha e Mato Verde. 

Dona Lucia da Cruz Pereira é nascida e criada na Vereda do Jardim, localidade próxima. O Sr. 
Antonio José Pereira, seu esposo, nasceu em Vereda da Onça e se mudou para esta localidade ao casar 
com ela. Seus famíliares vivem e cultivam estas terras há muitos anos: naquele tempo o povo antigo construía 

cercas de pedra para proteger a roça do gado que era criado solto. Coletavam frutos no cerrado, principalmente o 
piqui, que além de sustentar a família, ainda rendia o óleo para uso durante todo o ano. O plantio da 
lavoura era feito com a regra d’água, um rego que servia de canalização da água, aberta em valas no solo, 
trazendo das proximidades da nascente até onde se fazia necessário. 

A atividade de limpeza do rego era considerado um dia de trabalho  mas, também, de festa e 
muita diversão, onde várias pessoas ajudavam, não somente os donos do rego. Esta limpeza consistia no 
fechamento da água alguns dias antes para facilitar a capina. As mulheres levantavam cedo, faziam 
biscoito e uma comida forte, como galinhada, e partiam para o trabalho. Era um trabalho cansativo, de um 
dia inteiro, retirando o mato de dentro do rego e acertando o nível. A grande festa era na hora de dividir 
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os peixes que desciam pelo rego. 

As roças de milho, feijão e arroz eram plantadas em terras abaixo da primeira nascente e ao lado 
do córrego, um espaço que, de tão úmido, era preciso valar a terra em volta da roça para escoar um pouco da água, 

pois as águas não brotavam somente nas veredas não.  Estas práticas demonstram o nível de envolvimento com 
a natureza, conhecimento no manejo dos recursos e o grau de sociabilidade dos sujeitos. Questionados 
sobre as mudanças dos ciclos das águas, o Sr Antônio responsabiliza o desmatamento das chapadas e D. 
Lúcia acrescenta que foi o fogo.

A Gerdau, antiga Embaúba, realizou o desmatamento e gradeamento das chapadas para plantar 
eucalipto em 1983. Contratou uma empreiteira para fazer as coivaras com a madeira que tinha sido 
cortada e colocava fogo. Dois anos depois uma queimada atingiu a cabeceira da nascente. Quando veio a 
primeira chuva mais forte a enxurrada desceu aterrando nas nascentes e provocando voçorocas. Segundo 
D. Lúcia, com a enchente as terras desceram e tamparam as águas, ou afogou as águas, como o povo daqui costuma falar. 

Percebe-se pelos relatos como que a chegada da empresa alterou de forma impactante as 
dinâmicas vivenciadas por aqueles sujeitos. O afogamento das águas ocorreu em 1985 e em menos de uma 
década as águas da vereda onde o Sr. Antonio e D. Lucia moravam foi parando de minar e, atualmente, estão 
completamente secas. Ele comenta: 

em relação à chuva eu acho que mudou um pouco também, antes nessa época era um librineiro o 

tempo todo e agora é muito calor. Antes, no tempo das chuvas, conseguia segurar a água agora, 
com uns oito dias as águas já secam. Agora a água começou a cortar mesmo, tem uns quinze 

anos. Penso que essas securas são os fins dos tempos. 

A alteração nos ciclos das águas, que antes guiava a dinâmica daqueles homens e mulheres traz 
preocupação e insegurança com relação à manutenção dos seus modos de vida. O manejo centenário 
dado àquelas terras e comprovado pelas cercas de pedras, rodas d’água, usos dos regos, não impactou 
tanto quanto como com a chegada da agricultura moderna que veio junto com as empresas. 

O Sr. Laurindo e D. Lourdes, moradores nos Jardins há mais de vinte anos informa que essas 
veredas têm muitas historias a contar, dos tempos de antigamente, quando as tantas famílias que moravam tinham suas rocas 
e chácras com mais de dois mil pés de café, da água que descia garantindo o rego em muitos terrenos, dos poços de pesca, e 

mais recentemente a chegada e posterior afastamento da mineração e a chegada do eucalipto em suas cabeceiras. Afirmação 
que demonstra um diálogo onde são entes iguais, humanos e natureza. 

Da mesma maneira que observam as mudanças, também agem. Eles contam sobre uma iniciativa 
que tomaram no intuito de compreender a situação da Vereda  de Mato Cantim (uma das veredas 
nascentes do Córrego do Moreira). Identificaram os processos de degradação ocorridos nos últimos anos 
que contribuiu para o entendimento das causas, planejamento e busca de soluções para recuperação das 
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águas. Todos levaram mudas e sementes para serem plantadas no entorno da nascente e na chapada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Na ultima década, na região do Alto Rio Pardo, o enfrentamento ao avanço do capitalismo no 
campo têm como pano de fundo estratégias que reafirmam saberes e vivências. A resposta ao impacto 
significativo que ocorreu nas relações de  trabalho na região do Alto Rio Pardo  onde homens e mulheres 
foram submetidos  a estabelecerem uma relação com o trabalho totalmente diferente do que haviam 
experimentado até então, tornando-se muitas vezes,  empregados das reflorestadoras na região, ou como 
migrantes em fazendas-se-cana-de-açúcar ou de café no sul do estado, diante da escassa possibilidades 
do uso de seus recursos, fundamental para o sustento das suas famílias. Isso alterou profundamente uma 
dinâmica construída ancestralmente permeada por uma profunda relação com a natureza. Por outro lado 
esse processo de expropriação gerou um sentimento de consciência de si, passaram a acionar estratégias 
de  resistência com as empresas para garantir sua permanência na terra. Buscaram não só se capacitar 
no reconhecimento de seus direitos, fazendo alianças com órgãos e instituições como também no 
planejamento de ações para gestão de seu território. É notável o amadurecimento politico e a capacidade 
de articulação desenvolvida nesse processo.  

Em um cenário onde a intencionalidade do capital provocou um desmantelamento no modo de vida de 
uma população, essa mesma população aciona valores de seu modo de vida tradicional para viabilizar a 
sua autonomia e permanência na terra. 
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